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oslaví významná výročí

Červenec
Piksová Marie  Hluboká 93 let
Jelínková Marta  Hluboká 92 let
Ambrožová Anna Purkarec 92 let
Šilhavá Anna  Bavorovice 90 let
Váchová Hana  Hluboká 85 let
Bambasová Anna Hluboká 85 let
Mrázek Jaromír  Hluboká 75 let
Musilová Anna  Bavorovice 75 let
Vobejdová Anna Hluboká 75 let
Čížek Pavel  Hluboká 75 let
Šimsa Jan  Bavorovice 75 let

Srpen
Bierová Marie  Hluboká 94 let
Houdková Marie Hluboká 85 let
Bláhová Jarmila  Hluboká 80 let
Hotová Marie  Bavorovice 80 let
Žípková Helena  Hluboká 75 let
Říhová Marie  Hluboká 75 let
Vejvoda Jan  Hluboká 75 let

Do dalších let přejeme všem dobré zdraví, 
spokojenost a osobní pohodu.

Narodili se
Lešková Ema  Hluboká

Společenská kronika

Jak si ověřit fakta, a eště 
něco málo vo pravopisu!
Když jsme byli malí, učili nás rodiče nelhat. Maminka 
tvrdila, že lež se pozná na očích. Případně se to také 
dalo kontrolovat sáhnutím na nosík, jestli je měkký. 
Princip tohoto ohledání jsem tehdy ani dnes ovšem 
zcela nepochopila. Pravda je, že rodičům tohle funguje 
a přelhat je v rané době dětství je těžké, ne-li nemožné.

Ale později… a  zvláště v  současnosti, ó, to je 
jiná! Pomlouvání, drby, kecy a  lhaní je tak božsky 
jednoduché. A  nos už vám nekontroluje nikdo. Lže 
se dnes a  denně. Lhát je nejen povoleno, tolerováno, 
mnohde doporučeno, lhát se dá celkem kdekoli, na 
různě vysokých stupních různých profesí, v politice tak 
jako tak, ba i v televizi, lžou vám dealeři aušusů, kteří 
se dovolají na váš telefon, reklama, lžou vám banky, 
ti, co vám sjednávají „výhodnou“ půjčku, lžou noviny, 
předpovědi počasí, a tak nějak všeobecně jsme klamáni 
tzv. furt und furt.

Když někdo už po stoprvé naletí na e-mailové 
sdělení typu:  …nemocná holčička v  Kambodži, pošli 
všem svým přátelům, čím jich bude víc, tím více peněz 
holčička dostane… a rozesílá je dál, vzdychnu si. Ano, 
mám naivní půl století staré kamarádky, které přestože 
životem ostřílené, zřejmě by uvěřily i sdělení, že pokud 
políbí růženec, budou jim chodit do schránky katolické 
noviny zdarma.

Nesnášeli jsme, když s námi v dětství manipulovali 
rodiče, učitelé, v práci pak šéf či kolegové, dnes vlastně 
kdokoli, kdo manipulovat potřebuje. Proč to tedy 
snášíme? Proč sami dobrovolně a jako hloupé ovečky 
nalítáváme na nejnesmyslnější plky a hovadiny?

Zkusme zůstat na úrovni, přátelé. Nenechme ze 
sebe dělat blbce. Ani v  mobilu, ani v  mailech, ani 
v novinách, ani v televizi. Ani jinde. Vůbec.

Jde to? Jak si ověřit fakta?
Což o  to… Pokud s  někým mluvíte z  očí do očí, 

není tak těžké lháře odhalit. Problém je spíš ve 
všeobecnějších zdrojích informací. A  proto najdete 
ve Zpravodaji návod, kde a  jak vám pomůžou trošku 
se orientovat. Doporučuji pročíst! A  než sami něco 
pošlete dál, zkontrolujte si tu „zaručenou“ zprávu na 

slušných přemýšlejících webech nebo se nad některými 
televizními pořady či stránkami novin prostě po selsku 
zamyslete, komu vlastně patří, a  jestli se do řetězce 
naivních hlupáčků skutečně chcete zapojit.

A ještě něco si neodpustím: dnes už má skoro každý 
svou inteligenci potvrzenou příslušnými nálepkami: 
máme maturitu, někdo je Bc, Mgr. či Ing. Ale písemné 
reakce – a to vůbec nepolemizuji s jejich obsahem – na 
facebooku, v sms zprávách a v mailu spíše napovídají, 
že většina dotyčných ukončila vzdělání před pátou 
třídou obecnou. Výrazy byl sem (místo jsem), kdyby 
jsme (místo kdybychom), malá písmena na začátcích 
vět, malá písmena u  jmen vlastních, y nebo i  jen tak 
odhadem, s  nebo z  náhodným výběrem, čárky ve 
větách, tečky za větou chybí, tečky v nadpisu přebývají, 
místo tří teček za větou jich našupačíme milion… ani 
sproztá slova a vulgarysmy neumýme psát pravopysně 
spráfně… a že jich fšude je! Ach jooo…

Naše rychlá doba možná nahrává zkratce 
a  zkratkovitému jednání. Vždyť internet je tak 
bleskurychlý, plums a klik a náš mail letí tisíce kilometrů 
daleko. To samé esemeska. Co napíšeme na obrazovku 
počítače, můžeme jedním kliknutím smazat. Ano. Ale 
pokud psaný text s  naší osobní vizitkou visí někde 
všem na očích a navždy, ufff. Ostuda.

Nebořme kolem sebe veškeré správné zásady, 
hranice, pravopis ani pravidla. Mohlo by se nám stát, 
že zrovna my budeme rádi za to, že některá pravidla 
zůstala. Těším se, že už brzy by se mohla stát moderní 
alespoň snaha o  kultivovaný písemný a  lidský slušný 
projev vůbec.

Takže cvičně: mám pro vás proto prázdninový úkol! 
Kupte hezkou pohlednici, vypište na ni adresu někoho 
vám milého a  napište mu pár hezkých slov. Rukou 
prosím. Vaším co nejkrásnějším písmem. A  pak po 
sobě napsaný text zkontrolujte. Není to krásné, když je 
to bez chyb a úhledné?

P.  S. Posílat  – a  dostávat  – pohlednice je milá 
záležitost. Možná vás ale překvapí, že známka na 
pohled už stojí 19 Kč. I tak se ale alespoň občas odvažte 
a pohlednici pošlete. Potěší vás i příjemce. Krásné léto 
přeju!
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ZPRÁVY 
Z RADNICE

■ Rada města souhlasí s  poskytnutím dotace na realizaci 16. ročníku 
akce Poněšický survival 2018. Jedná se o přírodní víceboj dvojic (plavání, 
závod na kánoích, střelba, slalom na divoké vodě  apod.), do kterého 
jsou integrováni hendikepovaní sportovci. Akce probíhá v  areálu AMU 
v Poněšicích. Účast 25-30 soutěžních dvojic „vozíčkář – choďák“.

■ Hluboká je již tradičním partnerem projektu Umění ve městě, 
s  mezinárodní účastí výtvarníků, který pravidelně obohacuje veřejný 
prostor v letních měsících o umění a sochy. Po dohodě s pořadatelem akce 
jsou umístěny ve městě tři sochy. Na přání města byla do projektu zařazena 
i socha od Zdeňka Šimka nazvaná „Fontána,“ nedávno nově instalována 
v hlubockém přístavu.

■ Jč kraj rozhodl o  poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření 
v  lesích (zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů, umělá 
obnova sadbou…) na pozemcích města k  plnění funkcí lesa v  celkové 
výši 163,372 tis. Kč. Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu na již 
uskutečněné výdaje.

■ Pro zvýšení životnosti fasády schodiště Panorama je navrženo použít 
namísto barvení štukové fasády taženou silikonovou fasádou, která lépe 
odolává povětrnostním vlivům.

■ OV Bavorovice zajišťuje opravu chodníku před řadovkami 
v  Bavorovicích. Cena díla v  průběhu akce doznala změn a  výdaj se 
navýší. Město výdaj dorovná s tím, že o tuto částku bude krácen rozpočet 
Osadního výboru v r. 2019.

■ Město přispělo na akci „Kostelecká dokropná“ organizované již 
posedmé. Jedná se o  soutěž hasičských sborů mládeže a  dospělých 
z Kostelce i dalších hasičských sborů z okolí.

■ Rada města doporučila souhlasit se změnou rozpočtu na výdaj na akci 
„rekonstrukce veřejného osvětlení Munice.“

■ Jč kraj zveřejnil schválené dotace v rámci dalších dotačních programů 
na rok 2018:

Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů  – na 
pořízení vybavení pro SDH Hluboká/Vlt. dotace ve výši 70 000 Kč, 
spoluúčast města 17 944 Kč. SDH Kostelec na pořízení vybavení dotace 
ve výši 39 000 Kč, spoluúčast města 10 686 Kč. SDH Purkarec dotace byla 
schválena pouze na technické prohlídky a  emise ve výši 2 500 Kč. SDH 
Hroznějovice na pořízení vybavení dotace 58 000 Kč, spoluúčast města 
52 638 Kč. SDH Bavorovice dotace 25 000 Kč, spoluúčast města 7 405 Kč.

■ Rada souhlasí s  přijetím dotace na projekt „Zpracování projektové 
dokumentace k územnímu rozhodnutí na cyklostezku Munice – Zliv“.

■ Rada města souhlasí přijetím dotace na projekt podpora cestovního 
ruchu  – vybavení Infocentra hardwarem (PC, monitor, tonery, dotisk 
brožury Týden na Hluboké.

■ Rada vzala na vědomí informaci o  schválení dotace na projekt 
„Zateplení bytového domu v ul. Bož. Němcové č. p.586“

■ Na základě pokynu rady města ze dne 23.  dubna  2018 bylo 
vypsáno výběrové řízení na vybavení a  stavební úpravy školní kuchyně 
(beze změny od doby výstavby tj.  od roku 1982). Akce obsahuje 
vybavení kuchyně  – gastro, stavební úpravy dělící stěny mezi kuchyní 
a  jídelnou a  elektrorozvody. Veškeré stavební práce a  dodávky budu 
prováděny o  prázdninách spolu sjiž smluvně zajištěnou dodávkou nové 
vzduchotechniky.

■ Vláda ČR novelizovala zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, který 
obcím nově ukládá povinnost zpracovat plán rozvoje sportu pro své 
území. Každá obec musí dle tohoto zákona stanovit priority v jednotlivých 
oblastech podpory sportu a  opatření k  zajištění lepší dostupnosti 
sportovních zařízení pro své občany.

■ Starosta seznámil radní s návrhem deklarace na podporu personálního 
posílení Policie ČR na obvodním odd. Hluboká nad Vltavou v souvislosti 
s posledními krádežemi.

■ Rada doporučila projednat návrh na nástavbu ZŠ nejprve ve stavební 
a bytové komisi s tím, že poté bude o návrhu jednáno tak, aby mohl být 
představen zastupitelstvu.

■ Rada města souhlasí s poskytnutím tří stromů z městského lesa pro 
mědvědárium v Českém Krumlově formou daru.

■ Rada města souhlasí s vybudováním parkourového hřiště u ZŠ, s tím, 
že hřiště bude provozovat CVČ Poškolák.

■ Město soustřeďuje od občanů filmové materiály z Istrie města Hluboká 
nad Vltavou v  rámci výročí 100  let od vzniku republiky. Zapůjčené 
materiály nechá město digitalizovat a pořídí z nich cca 40 min. film.

■ Sportovní klub policie České Budějovice bude 8. 9. 2018 pořádat na 
tenisových kurtech TJ MANE2. Ročník Memoriál Luďka Wohlschlägera 
jako vzpomínku na zemřelého kolegu a spoluhráče.

Z jednání rady města ze dne 21. května 2018

Upozornění
Provoz sběrného dvora bude v sobotu 7. 7. 2018 zajištěn standardně 
v  době od 8:00 do 12:00 hod. Rovněž i  v  dalších prázdninových 
týdnech bude sběrný dvůr pro občany otevřen i o sobotách od 8:00 do 
12:00 hod.

V  týdnu od 9. do 13.  7.  2018 bude z  provozních důvodů dočasně 
uzavřena skládka TKO Munice. Na skládku bude přijímán odpad 
pouze výjimečně po předchozí dohodě a v dohodnutém termínu.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Ing. Jaroslav Rada, ředitel
Podnik místního hospodářství

Výletní lodní přívoz do zoo
Vážení spoluobčané,

Jihočeská plavební společnost,  s.  r.  o. dává na vědomí, že byl nově 
spuštěn provoz pravidelného výletního lodního přívozu z  Hluboké nad 
Vltavou do ZOO Ohrada. (Jízdní řády na str. 22)

Příjemnou plavbu přeje MÚ Hluboká nad Vltavou

Vklady a výběry hotovosti 
v pobočce České spořitelny 
Hluboká nad Vltavou

Vážení klienti,
od 1. července 2018 bude v naší pobočce v Hluboké nad Vltavou (ul. 

Masarykova 42) nově k dispozici vkladový a výběrový bankomat. Tyto 
stroje nahradí pokladnu. Od začátku prázdnin si tak již budete moci 
vybírat i  vkládat hotovost na účet sami, a  to bez omezení 24  hodin 
denně.

Hotovostní operace u  vkladních knížek pro vás nadále zajistíme 
v pobočce České Budějovice, Sokolská 970/63.

 Poradenství a  všechny ostatní bezhotovostní služby pobočky 
budeme nadále nabízet beze změny.

 Těšíme se na vaši návštěvu, rádi vám se vším poradíme a pomůžeme 
v otevírací době:

 
pondělí, středa 8:30 - 12:30, 13:30 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:30 - 12:30, 13:30 – 16:00

 Vaše Česká spořitelna
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ROZHOVOR

Veroniku Hruškovou znám od malinka  – od 
miminka. A proto vím, že ona a zvířátka k  sobě 
patří odjakživa. Už jako malá holka zvládla 
vycvičit německého ovčáka a získala tak nejlepšího 
a nejvěrnějšího kamaráda. Excelovala v agility, což 
je sport se psy podobný koňskému parkuru. Vznikl 
okolo roku 1978 v Anglii a jde v něm o nejrychlejší 
překonání dráhy s překážkami ve správném směru 
a pořadí, bez chyb a v  co nejlepším čase. Závodí 
páníček i pes. Veronika se výcvikem psů zabývá už 
přes 25  let a agility se věnuje od roku 1995. Tato 
aktivita se stala jejím životním koníčkem, nejlepší 
zábavou i tím nejúžasnějším sportem.

Mnohokrát reprezentovala republiku na 
zahraničních mistrovstvích Evropy i světa a získala 
množství ocenění.

Výraz agility znamená anglicky hbitost, a  ten 
příměr opravdu sedí. Agility může dělat úplně 
každý s  jakýmkoliv psem. Samozřejmě některá 
plemena se na agility hodí víc, border kolie, pudl, 
papilon, belgičtí ovčáci, ale závodí i jiní psi a různí 
kříženci.

Největší výhodou tohoto sportu je čas trávený 
aktivně se psy, což samozřejmě všechny moc baví. 
Veronika ráda předává své zkušenosti a učí ostatní, 
jak porozumět svým psům a jak je cvičit správně, 
pozitivně a za odměnu. Ve své psí škole AGILITY 
PARK vede výcvik psů od malinkých štěňátek až 
po velké psí profesionály, trénuje různé psí sporty 
i samotnou poslušnost psa…

Z  Veroniky se stala profesionální psí učitelka. 
Trénovat psy ale znamená trénovat i  páníčky, 
protože na obou koncích vodítka musí být bytosti, 
které si vzájemně rozumí a mají se rády.

Dnes je Veroničinou „asistentkou“ čtyřletá 
černobílá Minie. Její maminku si vzala z útulku, 
když byla březí. Kdo byl otcem, nikdo netuší. 
Musel to být ale větší pes, štěňata dorostla do 
dvaceti kilo, zatímco maminka vážila šest. Psí 
maminka pak putovala ke starším manželům, 
protože neměla ráda děti, malá Minie zůstala 
u Veroniky.

Minie zvládá různé triky a pomáhá Veronice 
v psí škole po svém psím způsobu, ráda se mazlí 
s dětmi i dospělými, navíc je klidná i v rušném 
prostředí. Vstřícnost ke každému člověku 
asi zdědila po psím otci, stejně jako její dva 
sourozenci, asistenční psi v Praze.

 
Veroniko, všimla sis, že dneska si mladé páry 
nejdřív pořizují psa, a  pak teprve časem 
možná dojde na děti?
Přesně tak. Což o to, myslím, že je to fajn. Horší 
ovšem může být, že se k  tomu psovi chovají 
opravdu jako k  dítěti. A  to je špatně. Takový 
ten přehnaný strach, rozmazlování, prostě 
polidšťování. Pes je šelma, zvíře, proto potřebuje 
výcvik, potřebuje pochopit, jaké je jeho místo 
ve smečce a  potřebuje se naučit základům 
poslušnosti.

Protože, když je pes v  rodinné hierarchii 
jinde než má být, a když pak přijde opravdové 

miminko, pes začne žárlit. Nechápe, jak je 
možné, že už není na prvním místě, tak jako 
byl dosud. Chce, aby mu zůstalo vůdcovství 
smečky, a pere se o své místo. Ale psí chování se 
dá podchytit a změnit. Proto jsme tady a proto 
máme psí školu.

Nejen pro psy, i pro lidi. Pochopit psí výcvik 
musí oba, pes i páníček. Jaké důležité zásady 
pro budoucího majitele psa bys vyjmenovala?
První a hodně důležitý je výběr plemene. Projít 
si základním výcvikem je dobré hlavně pro ty, 
kdo si pořídili svého prvního psa. Aby věděli, 
jak se k  psovi chovat. I  když přijdou i  lidi, 
kteří jsou přirozeně talentovaní, a  jde jim to 
skoro samo. Ale pokud někdo nemá výcvik psa 
přirozeně v krvi, tady se dozví, jak na to. Plno 
lidí opravdu přijde proto, že narazili na problém. 
Mají sice malého pejska, ale on na ně vrčí. Nebo 
jim pokousal dítě. Pokud je to větší pes, je ten 
problém o to větší. A oni nevědí, proč se to děje, 
ani jak situaci napravit.

Takže je dobré si přiznat, že si nevíš rady, a my 
tady koukneme a vidíme, co se stalo, proč pes 
zaujal ve smečce místo, kde být vůbec neměl. 
A naučit se s tou situací zacházet a psa odkázat 
na správné místo. Pak to začne fungovat.

Kdo všechno chodí do tvé psí školy?
Chodí mladé páry se svým prvním psem. 
Různí páníčci opakovaně, třeba už se svým 
dalším psem. Také hodně dětí se svým pejskem. 
Holčičky kolem 11, 12 let před pubertou a moc 
je to baví… On je pes totiž docela dobrý 
výchovný nástroj. Děti se naučí po pejskovi 
uklízet, utírat loužičky a sbírat hovínka, vytírat 
podlahu, ale hlavně na někoho myslet, nést za 
něj odpovědnost, starat se o jeho potřeby. A to 
nejen fyzické – dát mu nažrat a běhat s ním na 
procházce, ale i  psychické  – dávat mu lásku. 
A bohatě ji dostávat nazpět.

Je to zodpovědnost, a velká! Navíc dětem, ale 
kolikrát i  dospělým, zvedne pes sebevědomí 
a  dá jim pocit jistoty. Mají kamaráda, který je 
má za všech okolností rád. A  je vždy po ruce, 
když je třeba.

Vedeš tyhle děti nebo mladé i  ke sportu, ve 
kterém jsi ty sama završila špičkovou kariéru?
Sklouzávám k  tomu pořád, že se všemi lidmi 
a plemeny psů směřuju do agility. A musím říct, 
že samozřejmě ne všichni jsou tomu naklonění, 
někdo třeba nechce běhat, nebo k  tomu nemá 
vysloveně vhodné plemeno. Ale většina psů 
je naladěna na pohyb. A když někdo chce jiný 
typ výcviku, má plno možností na výběr. Pořád 
je kolem mě dost těch nadšenců, které agility 
chytne za srdce  – hlavně tedy spíš jejich psy. 
Takže páníčci se přizpůsobí díky nadšení svých 
psů  – a  pak mám příjemný pocit, že jsem je 
nasměrovala správným směrem.

A  protože už to dělám tolik let, mám díky 
psí škole spoustu známých, hlavně tedy z  řad 

pejskařů, které potkávám nejen na Hluboké, ale 
také v Budějovicích a okolí.

Trochu hloupá otázka: nevěnuješ se výchově 
psů víc, než výchově vlastních synů?
Veronika se směje. Tedy… pravda je, že výchově 
svých synů se věnuju taky dost, ale nevím, 
jestli sklízím takový úspěch. Při výcviku psů 
vidíš výsledky mnohem rychleji, a  to je hodně 
motivační.

Také já mohu porovnávat psí výchovu. 
Pětadvacet let máme doma jorkšírky, ale syn 
si právě pořídil fenku retrievera. Vidím velký 
rozdíl, i  když v  něčem si jsou samozřejmě 
všichni psi podobní.
Tím, že si zvolíš určité psí plemeno, zvolíš si 
i  určité vlastnosti a  vlohy, které tvůj pes bude 
mít. V  tomhle je to u  lidských mláďat jiné, 
opravdu těžko předvídat dopředu povahu naší 
holčičky nebo chlapečka.

Nad čím má člověk přemýšlet, než si pořídí 
psa?
Určitě by mu to plemeno mělo být sympatické 
a měl by o něm vědět něco víc, než si psa pořídí. 
Měl by si taky uvědomit, co které plemeno 
vyžaduje, jaké má vlastnosti, kolik pohybu 
potřebuje, kolik toho sežere. A měl by si ujasnit, 
co od psa očekává: jestli každodenní dlouhé 
procházky nebo mu stačí jeden víkendový výlet. 
Nebo chce pejska, co ho doprovodí do kavárny 
a jinak si bude hovět na gauči. A uvědomit si, že 
je to situace, která potrvá 12 - 15 let. A proto si 
taky domluvit s rodinou, jestli jsou všichni pro.

Nechci rozdělovat psí rasy na hodné a zlé, pes 
není od přírody zlý, ale jsou plemena, kde se 
opravdu výcvik musí podchytit včas a  správně, 
jinak se vám situace může vymknout z  ruky. 
A  místo pohodového společníka pro radost si 
připravíte velký stres. Špatně vychovaný ratlík není 
takový problém jako nezvládnutý stafordšírský 
teriér. Pokud nechcete mít psa někde zavřeného 
či na řetězu, musíte přemýšlet včas.

Ne každý tuší, že pořizovací cena psa není 
poslední položka, kterou vynaložíte. Koupíte 
čistokrevného psa za 10-20 tisíc, ale budete 
vydávat další peníze za výcvik, krmivo, 
veterináře.

Jak dlouhý výcvik je nutný, postačí jeden 
„semestr“?
Jsem ráda, pokud lidi se psem absolvují základní 
kurz, to je 30 lekcí, cvičí se jednou týdně. Tam 
je ošetřeno všechno, co by pes měl umět. 
Cviky poslušnosti, přivolání, chození na šňůře, 
a  podobně, nejdůležitější základní povely. Ale 
samozřejmě i  různé triky, podávání packy 
a  různé legrační dovednosti k  rozveselení psa 
i páníčka a pobavení společnosti.

Je samozřejmě lepší začít s  mladým psem, 
takže se dá vyhnout zlozvykům jako je tahání 
na vodítku, válení se v  nečistotě, lovení zvěře, 
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útěky… Navíc majitel se psem hned od začátku 
naváže bližší vztah. Protože pokud se pes 
nenaučí včas slušnému psímu chování, je pak 
pro rodinu spíš starost, žádný přínos, jaký si 
užíváte s vychovaným psem, kterého můžete vzít 
všude s sebou. Je lepší mít od začátku parťáka, 
ne problém.

Pejskové u  mě na hodině mají pauzy, ve 
kterých se mohou vyblbnout s ostatními psy. Pak 
se zase líp soustředí na další úkoly. Socializace 
je u psa to nejdůležitější, aby se naučil cizí psy 
očichat a  nenapadat je, ani se jich zbytečně 
nebát. Řešíme kde co, třeba i  hyperaktivitu, 
ono to ze začátku vypadá moc hezky, pejsek 
je neunavitelný, běhavý, ale může se to časem 
vymknout a přejít v agresivitu.

Takže ano, je dobré naučit se všechno od 
začátku, lidé se naučí psovi věnovat, zjistí, že 
to není jen plyšák na gauč, ale příjemný člen 
rodiny. A stačí k tomu základní lekce výcviku.

Jak máš rozdělené psí skupiny?
Od věku tří měsíců máme psí školku. Tady se 
scházejí štěňata až do období puberty. Pak varuji 

majitele pejsků: nelekněte se, puberta je tady, 
a  chvíli to bude vypadat, že všechno, co se psi 
naučili, jakoby zapomněli. Skoro získáte dojem, 
že vám psa někdo vyměnil. Ale pak přijde 
chvíle, kdy se znalosti a  poslušnost zase vrátí 
a pěkně usadí.

Některým psům stačí úvodní etapa výcviku 
a vydržíte s ním po celý psí život.

Mohu potvrdit. Naše devítiletá jorkšírka si 
pamatuje všechny povely a  cviky, které se 
u tebe naučila a je z ní ovladatelný a poslušný 
pejsek.
Psy učení baví a nepřestane je těšit do vysokého 
věku. Lidi mi říkají, jak se jejich pejsci na 
hodinu u  nás těší, jak už v  autě sledují cestu 
a  jsou nedočkaví a  nadšení, že si zase jedou 
„zablbnout“. I  konkurence ostatních psů 
motivuje k  větší výkonům. Soutěživost je 
vlastnost nejen lidí, ale i psů.

Navíc se jim tady na cvičišti dostává intenzivní 
pozornosti páníčka, což doma zaručeno nemají. 
Zkrátka tady jsou oba pro sebe a pro společný 
cíl, což je pro psí dušičku senzace.

Pokročilý výcvik se pak zaměřuje na 
poslušnost, přivolání a  zároveň už dospívání 
psa, takže od roku můžeme dělat všechny 
překážky a  závody, pes už má ukončený vývoj 
kostry a kloubů a není omezen. Pořád trénujeme 
formou hry a  zábavy. Někoho tahle fáze baví 
nejvíc, pán s tříletým psem chodí na poslušnost 
opakovaně, říká, že pes to potřebuje, baví ho to 
a musí si to jednou za týden připomenout. A pak 
jsou lidé, kteří se přesunou jenom k  agility, 
a  užívají si ho dlouhodobě jako by si chodili 
zacvičit jiný sport. Těší mě, že lidem pomáhám 
nastavit kvalitu jejich soužití se psem.

Už jsi vychovala pár generací psů. Máš 
konkurenci?
Řekla bych, že ano, výcvikových míst je hodně, 
ale nemyslím, že mě to nějak ohrožuje. Zájemců, 
kteří si vyberou můj styl výchovy psů, který 
používám odjakživa, je docela dost. Přirozený 
radostný a  pohodový přístup, výchova formou 
odměn a pochval. Nejde o vynucený dril, tresty 
jsou podle mého ve vztahu ke psu špatně. Pes 
chce dělat svému páníčkovi radost, je to jeho 
přirozená touha, nesmíme ho zradit agresivním 
přístupem.

Připadá mi, že se hodně změnil přístup 
chovatelů k  budoucím majitelům jejich 
štěněte. Vztah se navazuje s  chovatelem 
o  hodně dřív, než bylo obvyklé v  minulosti, 
to jsi prostě zajela pro štěně, kterému byly dva 
měsíce, převzala a hotovo. K feně se nepouštěly 
návštěvy. Dnes je vyžadován opak, časná 
socializace psů. Pejskové mají přicházet do 
styku s  dětmi, lidmi, ostatními psy… A  díky 
novým technologiím, facebooku a  podobně, 
sledujete vývoj vašeho štěněte od prvního dne 
od narození.
Doba rané socializace u  štěněte nese otisky 
zvyků z prvních dvou měsíců života. Proto také 
to varování před štěňaty z množíren, snaha získat 
„levného“ pejska bez PP, a ušetřit. Nikdy nevíte, 
čím vším byli tito pejsci psychicky nebo fyzicky 
pochroumáni. To už nemusí být napravitelné. 
Lepší už pak je raději vzít si pejska z útulku než 
svým nákupem podporovat nekontrolované 
množení a vlastně týrání psů.

Věřím i  tomu, že je důležité a  pro štěně 
přínosné, když se mohou štěňata z jednoho vrhu 
vídat i po opuštění své původní rodiny. Majitelé 
jednotlivých plemen se také různě sdružují 
a pořádají třeba společné vycházky do přírody, 
různé tábory a podobně. Pes je tvor společenský 
a  je z  party ostatních psů nadšený. Pokud je 
dobře socializován  – to znamená ostatních 
psů se ani nebojí, ani na ně neútočí  – přinese 
to do života pejskařů další příjemný rozměr. 
Mít psa už neznamená chodit s ním osamoceně 
na procházky, ale najít si partu čtyřnohých 
i dvounohých přátel.

Zvlášť pro výchovu štěňat považuji socializaci 
za velmi důležitou a je dobré si nějakou takovou 
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partu najít, ať už jde o nějaké výcvikové středisko 
nebo psy podobného věku a  ražení. Určitě to 
doporučuju, protože tam se naučí všechno to, co 
jim páníček sám předat nemůže.

A  pořád jsi spíš na voříšky? Fandíš psím 
křížencům a  měla jsi štěstí na výběr 
talentovaných, ba až geniálních kamarádů. 
Jakže se všichni jmenovali? Harry a Benny…
Pořád mě voříšci okouzlují. Protože vždycky 
v  nich najdu nějakou mě vyhovující směs 
charakteru a  vždycky to byla láska na první 
pohled. Pro mě to tak je, našla jsem si vždycky 
psa, který mi sedl, a  ve dvou jsme všechno 
zvládli. Člověk by měl dát i při výběru štěňátka 
na svůj instinkt, nenechat si štěně „přidělit“. 
Věřím tomu, že tam společná „chemie“ udělá 
své.

A  druhá část tvé profese? Canisterapie? 
Navštěvuješ domovy důchodců spolu se svými 
psy.
Přináší mi to radost, protože jsem sociálně 
zaměřená a  dělám to ráda. Zvolila jsem si 
kategorii starších lidí, navštěvuji domov 
důchodců už léta. Mám dobrý pocit z  toho, že 
lidem přináším to, co třeba ne všichni mají. 
Návštěvu, na kterou se mohou těšit. Také pro 
psa je to „lehčí“ práce, než když jsem chodila 
k dětem, postiženým. Děti jsou divočejší, méně 
se kontrolují. Jednoho ze svých psů jsem ale pro 
pomoc dětem vychovala a  předala organizaci 
Helppes do Prahy. Je velmi talentovaný, špičkový 
pes. Za toho bych dala ruku do ohně, ten 
opravdu dokáže pomáhat postiženým dětem. 
Vychovala jsem ho od štěněte a  darovala jsem 
ho.

Vychovat psa pro tyto účely není jednoduché 
a  samozřejmě ne vždy se pes úspěšně zařadí 
do služeb nemocným. Někteří se osvědčí 
dokonale, jiní musí být vyřazeni z  důvodů 
třeba přílišné bázlivosti, někdy se povaha feny 
změní po hormonálním dozrání. Není to 
jednoduché. Pokud ale pes zúročí své znalosti, 
může být platným pomocníkem nejen osobám 
slepým, upoutaným na vozík, diabetikům 
(dokáže upozornit na blížící se kolaps) dětem 
s poruchami autistického centra a podobně.

Jak probíhá canisterapie v domově seniorů?
Docházím někdy i  3 krát v  týdnu, klientů 
mám hodně. Buď se sejdeme se skupinou lidí 
ve společenské místnosti a  připravím nějaký 
program. Fenku češou, házejí míček, hrajeme 
si, cvičíme přitom, zpíváme, je to takový sled 
různých aktivit. Nebo jdu za jednotlivými 
klienty na pokoj, pokud nechtějí společnost, 
nebo jsou imobilní. Pak Minie může někdy i do 
postele, zahřeje, pomazlí se.

Lidé jsou zvyklí na pravidelnou návštěvu, 
a  pokud třeba onemocním, chybíme jim. Pak 
dostanu „vynadáno“ kde jsme byly  – což mě 
paradoxně potěší, je to důkaz, že přinášíme 

něco, co lidé chtějí a potřebují. Takže jsem brala 
i naštvané výčitky jako doklad toho, že děláme 
dobrou službu.

Teď hodně používám nápady a  pomůcky 
podobné jaké moje děti poznaly v  montessori 
školce. Starším lidem to dělá dobře, krásně se při 
práci s nimi zabaví, jsou to jednoduché, někdy 
i  triviální věci, ale pro dětský věk a  pro starší 
lidi už třeba s nějakou poruchou paměti úžasně 
motivující hračky. A babičky se na to těší, co pro 
mě máte dneska zase za hlavolam, ptají se, a jsou 
zvědavé. Poznáváme zvířata nebo zaměstnáme 
prsty, cvičíme psa, dopoledne hned líp uteče 
a mají den trochu jiný.

I  když musím říct, že pro své klienty toho 
v domově dělají hodně. Mají výlety, mohou vyjít 
za kulturou…

Lidem, co mají vztah ke zvířatům, je ale bez 
zvířátka smutno. V  domově je paní, která tam 
má svého psa, takže i to je možné. Ale je pravda, 
že se mnohý starší člověk už na držení psa necítí, 
protože ta každodenní povinnost k  psovi je 
zavazující.

Jak se Minie na své kamarády seniory tváří?
Své svěřence si adoptovala. Hlídám kamarádce 
psa a brala jsem ho s sebou a Minie si je hlídala, 
žárlila. Jsou už její, přijala je do své široké rodiny. 
Ví, jak ji kdo drbe, kdo jí podstrčí piškot…

Cannisterapie není pro psa nenáročné 
povolání. Minie má příslušný terapeutický 
výcvik, aby svoji úlohu zvládala. Každý 
cannisterapeutický pes je testovaný a schválený. 
Testy podstupuje každé dva roky. Posuzují se 
různé věci, ono to vypadá jednoduše, ale i taková 
malichernost, jako kdyby pes někoho škrábnul 
drápkem, by mohla být u  staršího člověka 
fatální, může mít třeba cukrovku, špatně se mu 
hojí poranění. Zodpovědnost je tam velká.

V  každém kraji jsou organizace, které se 
výcvikem psů pro tyto účely zabývají. Jsem 
s  nimi ve spojení. Jednak otestují psa, jestli se 
vůbec pro tuto práci hodí a  pak u  nich děláš 
zkoušky. Jsou stupně zkoušek, které trvají třeba 
týden, a  rozhodně nevyhoví každý pes. Což je 
správně, samozřejmě. Ne každý se k téhle práci 
hodí. Ale myslím, že právě Minie se v ní našla 
a  baví ji. Vždycky předvede nějaké divadélko, 
nějaké své triky a všichni ji milujou.

Stejně jako na tréninkové zahradě, kde se 
konají Veroničiny psí výukové hodiny, dohlíží 
Minie jako správný správce na pořádek. 
Nepřipustí, aby se psi mezi sebou prali, 
v  takovém případě rázně zakročí. Má přehled, 
kdo je kdo, a  hlídá a  své paničce je skutečně 
„pravou rukou“.

Na jednu stranu je smutné, že pes žije jen 
zlomek času člověčího života. Na druhou 
stranu tím dostáváš šanci projít životem s více 
přáteli z psího světa.
Určitě, každý pes tě něčím obohatí. Každý pes 
je nenahraditelný, když ho máš hodně ráda, ale 

každý pes ti zase přinese něco nového. I pokud 
máš psy stejné rasy, nikdy nebudou stejní, i když 
je každé plemeno něčím charakteristické.

V jakém věku jsou psi pro svůj výkon nejlepší? 
Slyšela jsem takové vtipné rozdělení: mladej 
pes, hodnej pes, starej pes. Jak je to?
Kolem třetího roku začne být na práci se psem 
opravdu spolehnutí, už se hodně naučil a  je 
v nejlepší formě.

Co se týče výchovy, líp se u psa řeší agresivita, 
než bázlivost. Panika je špatná věc. Samozřejmě 
i  pes někdy nemá svůj den, a  někdy se i  naše 
Minie tváří jako utýranej pes. Jsou chvíle, kdy ji 
nezmotivuješ ničím.

Právě v tu chvíli Minie skáče v louce u Vltavy 
jak na pérech. Výskoky do výšky, běhání, až se jí 
hlavička třese.

Takhle si relaxuje, říká Veronika, to ji baví.

A  další věc, která nebývala. V  rodinách už 
nežije jeden pes, ale více psů.
Z  mého pohledu milovnice psů, ano, krásná 
věc, psi mají k sobě blíž, je to pro ně dar. Potvrdí 
vám každý, kdo má psí smečku. Pokud tím 
nikoho neobtěžujete, proč ne. Naše rodina je 
momentálně maximalistická v  chovu morčat. 
Takže občas do domova seniorů propašuju 
i morče na pomazlení.

Prostě máme rádi zvířata, protože jsou 
chlupatá. A  pokud opravdu chcete potěšit 
třeba vaše dítě za dobré vysvědčení (nebo 
ho naopak potěšit, když vysvědčení nebylo 
nejlepší), rozmyslete, jaká rasa se do vaší 
rodiny hodí, a  rozšiřte váš rodinný cirkus 
o milého a veselého kamaráda, který vás bude 
milovat. Zn.  navždy (pokud tedy nebude 
poblíž někdo jiný s voňavým buřtem).

http://www.guffoo.cz/agilitypark

Helppes

Posláním organizace je integrace osob se 
zdravotním postižením do společnosti 
a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, 
zařazení do vzdělávacího či pracovního 
procesu, rozšíření možností při sebeobsluze, 
získání větší soběstačnosti, nezávislosti, 
sebevědomí, svobody a  bezpečí. To vše 
pomocí speciálně vycvičených psů v projektu 
Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. Helppes 
jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí 
tzv.  bývalého východního bloku, dokázal 
splnit podmínky nejvyšších mezinárodních 
standardů v  poskytování služeb tohoto 
druhu a získal akreditaci pro plnohodnotné 
členství v  mezinárodních organizacích, 
sdružujících poskytovatele těchto služeb  – 
Assistance Dogs Europe a  Assistance Dogs 
Internationalk

http://www.helppes.cz
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ROZHOVOR

Fáze vývoje štěněte
Začíná narozením štěňat a  trvá přibližně do 
věku 14  dnů. V  tomto období jsou štěňátka 
nevidomá. Oči se jim otevírají kolem 12 dne, ale 
zpočátku je zrak ještě slabý.

Nejsou schopná si udržet tělesnou 
teplotu, protože dosud nemají plně vyvinutý 
termoregulační systém. Chlad projevují pištěním 
a shromažďováním se na hromadu. Štěňata mají 
silně vyvinutý sací reflex, cítí teplo feny a snaží 
se dostat kývavými pohyby k cecíkům. Předními 
tlapkami pak masírují mléčnou žlázu, vykonávají 
tzv. mléčný krok. První dny po porodu štěňata 
sají každé dvě hodiny.

Fenu v prvních dnech plně zaměstnává péče 
o  štěňata: je stále u  štěňat, očichává je, čistí 
srst jazykem, masíruje bříška a povzbuzuje tím 
trávení a  vyměšování. Pelech udržuje v  čistotě 
tím, že všechny pevné i  tekuté výkaly ihned 
sežere. Dokud štěňata sají pouze mateřské 
mléko, nikdy nejsou sebeméně cítit močí nebo 
výkaly.

Vazba na matku je vytvořena na základě 
čichového vjemu, a  to platí i  mezi sourozenci. 
Naopak při kontaktu s  člověkem je tento 
vjem spojen s  obrannou reakcí. Toto se mění 
kolem 10 dne, kdy se čich stává dominantním 
a  štěňata začínají rozlišovat známé a  neznámé 
osoby. Přítomnost chovatele, jeho dotyky, 
jako je zvedání, otáčení, vážení a mazlení mají 
jednoznačně pozitivní vliv na vývoj štěněte.

Fáze přechodová
Období 2 až 3 týdne života štěněte. Tato 
fáze je krátkým (asi 1  týden) pokračováním 
předchozího období. Začíná přibližně ve 14 
dnech života štěňat, a  je charakterizována 
rozvojem čichu, zraku a sluchu. Prostřednictvím 
těchto smyslů se štěňata seznamují s  okolním 
světem.

Plazení se změnilo na pomalou a  nejistou 
chůzi po čtyřech, takže jsou schopná 
samostatného pohybu. S  vyprazdňováním jim 
do této doby pomáhala fenka, nyní to již zvládají 
sama a pro svoje fyziologické potřeby si hledají 
jiná vhodnější místa než je jejich pelíšek. V této 
době se začínají prořezávat první zuby – mléčný 
chrup. Od třetího týdne života je možné začít 
podávat kašovitou stravu. Štěňata také začínají 
vnímat svoje sourozence, objevuje se první 
dovádění a hry.

Fáze vtiskávání
Velice důležitým obdobím v  životě štěněte 
je období, které trvá od 3. do 7. týdne věku. 
Probíhá takzvaná první socializační fáze, neboli 
vtiskávání, kdy se štěně seznamuje se všemi 
věcmi, které mu v dalším životě budou připadat 
jako běžná součást prostředí.

Po 4. týdnu prochází štěně rychlým rozvojem: 
překotně rostou, definitivní podobu dostává 
zrak, sluch i čich, vyvíjí se koordinace pohybů. 
Výrazně se rozvíjí mozkové centrum, spánek 

se zkracuje a prudce se rozvíjí sociální chování 
mezi sourozenci. Utváření se dominantní 
a submisivní vztahy, které se při hrách často mění. 
V 5. týdnu se přidávají hry lovecké a schopnost 
vyhledávání nebo přinášení předmětů, což 
je dobré cíleně zlepšovat pro pozdější výcvik 
psa. Koncem pátého týdne je vyvinuto až 94% 
osobního charakteru štěněte, který se projeví 
do 10 týdne věku. V  této fázi potřebuje štěně 
intenzivní styk s lidmi. Ze štěněte, kterému není 
umožněno být v  této fázi v  těsném kontaktu 
s  člověkem, se nikdy nestane přítulný pes, ale 
naopak zvíře plaché a bázlivé. Narušená povaha 
se ukazuje až později po koupi, kolem 10. – 12. 
týdne života. Proto je třeba vybrat si takového 
chovatele, který poskytl štěňatům mnoho času, 
intenzivní kontakty s  lidmi a  co nejširší škálu 
podnětů. Například, pokud se chystáte pořídit 
štěně do rodiny s  malými dětmi, vyberte 
takového chovatele, který v  rodině děti má 
a štěně je na ně zvyklé.

Fáze socializační
Socializační fáze je po fázi vtiskávání 
nejdůležitějším obdobím v  životě psa a  má 
obrovský vliv na povahu štěněte. V  této době 
se vytvářejí složité společenské vztahy mezi psy 
i vztahy mezi člověkem a psem.

Štěně je předáváno novému majiteli, který 
by měl svým individuálním působením na 
práci chovatele plynule navázat. Právě v  tomto 
období štěňata ochotně přijímají člověka jako 
partnera při hře a  uznávají jeho nadřazenost. 
Jsou velmi přístupná informacím a  podnětům 
a rychle se učí, jak mají na různé věci reagovat. 
Na věci, se kterými štěně nepřijde do styku 
během socializační fáze, bude později reagovat 
s  nedůvěrou. Z  tohoto důvodu byste měli 
zajistit štěněti dostatek kontaktu s  cizími lidmi 
jak dospělými, tak dětmi, se psy různého stáří, 
plemene i  velikosti, štěně by se mělo naučit 
pohybovat v  různém prostředí a  poznávat vše 
ze svého okolí. Budoucí problémové chování 
má velmi často původ v nesprávném zacházení 
se štěnětem právě v  této době. Pokud věnujete 
štěňátku náležitou pozornost, můžete očekávat 
následné harmonické soužití.

Štěněčí stadium
Období začíná 8  týden a  trvá až do nástupu 
puberty. Zkušenosti nasbírané v  tomto období 
jsou důležitým vkladem do budoucího života 
psa.

V  tomto období si štěně hledá svoje místo 
v  nové „smečce“. Zjišťuje, jaký zde panuje řád, 
učí se spolupracovat s člověkem a podřizovat se 
jeho velení. Je to také ideální období pro začátek 
postupného výcviku štěněte.

Charakter psa je plastický, poddajný 
a  nežádoucí projevy chování, jako nadměrná 
lekavost, bázlivost, nebo agresivita je možné do 
konce této fáze v  určitých rozmezích opravit. 
Pokud je štěně v  tomto věku zanedbáno 

a  nedostane příležitost k  získávání zkušeností, 
bude náprava později velice těžká.

Při výcviku není až tak důležitý jeho obsah, ale 
to, že se štěně učí spolupracovat a je s člověkem 
v  úzkém kontaktu. V  tomto období je štěně 
hodně tvárné a za pamlsek je schopno udělat, co 
po něm chceme. Páníček by neměl zapomínat na 
pozitivní motivaci, slovní pochvalu a  takzvaně 
pracovat s hlasem – intonace je pro komunikaci 
se štěnětem velice důležitá, štěně se podle ní 
orientuje, jestli to co dělá je správné.

Puberta
Puberta u  psů umí být pěkně komplikovaná. 
Psí výrostky postihuje přibližně v  době, kdy 
štěně vymění svůj mléčný chrup za ten dospělý, 
zhruba od 6  – 10  měsíců, a  končí pohlavní 
dospělostí: u fen to je prvním háráním.

U  pejsků se pohlavní dospívání projevuje 
zvedáním nožičky při močení a  počínajícím 
značkováním. Obecně menší plemena vstupují 
do tohoto období dříve než plemena velká.

A jak se navenek pozná, že váš pes přichází do 
puberty? Vypadá to jako by vašeho pejska někdo 
mávnutím kouzelného proutku vyměnil. Do té 
doby jinak poslušný pes neposlouchá, odmlouvá, 
je náladový, začíná se prát, zkouší, kam až 
může zajít. Zkrátka je to boj a to zejména mezi 
dominantním jedincem a  jeho majitelem. Při 
těchto jeho pokusech musíte být velmi důslední, 
váš kamarád musí pochopit, že jeho snahy jsou 
zbytečné. Toto období ale bývá krátké, a pokud 
jste dosud ve výchově nic nezanedbávali, podaří 
se vám ho zvládnout bez velkých obtíží. V tuto 
dobu určitě poznáte, kde jste kladli menší důraz, 
váš pes totiž určitě provede nejeden pokus 
o  to, aby povýšil své postavení v  hierarchii 
vaší smečky. Je opravdu důležité psu vymezit 
mantinely, poctivě procvičovat poslušnost, a psa 
usměrňovat, i když je s ním občas těžké pořízení. 
Jsou psi, u  kterých se tohle rebelské období 
téměř neprojeví, a  pak jsou takoví, které byste 
v  období puberty nejraději… Po prvním roce 
(max. v 18 měs.) je utvořen základní charakter 
psa. V této době by se měl naučit, jak se má ve 
smečce chovat, co je dovoleno a  kde jsou jeho 
hranice.

Dospělost
Do této fáze se štěně dostává přibližně od 16 
až 18  měsíce věku. A  od svého narození po 
dospělost toho stihne po vývojové stránce 
opravdu mnoho.

Jeho charakterové vlastnosti mu byly 
zčásti dány geneticky, takzvaně „do vínku“ 
a v mnohém se na nich podílel jednak chovatel, 
dále nový majitel, ale i  prostředí kolem něj, 
situace, se kterými přišel do styku. K  jejich 
stabilizaci dochází až kolem 3 roku, proto je 
nutné je neustále upevňovat.

http://dogsmagazin.cz
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MAŽORETKY 
15 LET

Hlubocké Princezny: 15 let a pořád se točí
Tým mažoretek Hlubocké Princezny oslavil 
1.  května  2018 svých 15 let existence. Po 15 
letech už je za čím se ohlédnout. Vzpomínám na 
všechny ty děti, které mi prošly rukama. Spočítat 
je nedokážu. Vzpomínám na všechna města, 
která jsme navštívily, na všechny akce, které jsme 
svým tancem zpestřily. Vzpomínám na ty hodiny 
a hodiny strávené v tělocvičně. Na dětskou radost 
z úspěchu, slzičky štěstí i zármutku, když se něco 
nepovedlo. Se spoustou dětí jsem prožívala jejich 
životní příběhy spoustu let. Během té doby jsem 
viděla, jak moje malé slečny maturují, vdávají se 
a rodí děti. Z těch nejmenších dětí jsou teď krásné 
slečny. Se spoustou z nich mi přetrvalo přátelství 
až do dospělosti.

Ráda bych vzpomněla na nejdůležitější chvíle, 
které za těch 15 let byly pro náš tým stěžejní:

2003:
Při zakládání týmu bylo cca 10 děvčat, první 
vystoupení se konalo u hlubockého Infocentra 
6. srpna 2003
V září nás pod svá křídla vzal hlubocký Sokol.

2004:
Na podzim byla založena druhá skupina 
přípravky, kterou navštěvovalo asi 13 dětí od 
3 let. Celkový počet kolem 24 dětí. Děvčata mají 
podomácku vyrobené hůlky i kostýmy.

2005:
Paní Lichková ze Zámostí nám ušila krásné 
kabátky ke kostýmům. Opět svépomocí 

jsme vyrobily nové hůlky, které měly konce 
z  golfových míčků, které padaly do zahrady 
babičce jedné naší mažoretky. Koncovky nám 
nechal nastříkat v  autodílně na červeno pan 
Kabeláč. První vystoupení nejmenších dětí bylo 
na Hosíně 12.  června  2005. O  týden později 
starší děvčata vyrazila na svou první zahraniční 
cestu do partnerského města Hluboké nad 
Vltavou, rakouského Grein an der Donau.

2006:
První vysoké kozačky. První soutěž v  Kolíně. 
V týmu přípravky – Princezniček bylo 21 dětí, 
v  týmu Princezen 14 děvčat. Založily jsme 
tradici Mažoježíška.

2007:
První festival v  Itálii, ve městě Cervia. Při 
závěrečném programu festivalu vidělo naše 
vystoupení asi pět tisíc lidí na zaplněném 
náměstí.

Tým Princezen dostal Profi hůlky. Skupiny na 
podzim rozděleny na 3 týmy. Miniprincezničky 
13 dětí, Princezničky 13 dětí, Princezny 17 
slečen. Založily jsme tradici Vánočních besídek 
pro rodiče, kde jsme ukázaly vždy všechno 
z  našeho umění. Té první se účastnil i  pan 
starosta Tomáš Jirsa a přinesl všem mažoretkám 
růže.

2008:
Nové oblečení pro Princezny, oblíbené saténové 
šaty se stříbrným brokátem.

V  tomto roce jsme nastudovaly první 
světelnou show, která se stala každoročním 
hitem. Velkým zlomem bylo také založení týmu 
maminek, které si začaly říkat „Andílci“. První 
choreografii nacvičilo 16 žen. Poprvé veřejně 
tančily na Vánoční besídce.

2009:
Náš rodičovský tým udal nový směr na 
mažoretkových soutěžích. Od našeho prvního 
veřejného vystoupení na soutěži v  Kolíně se 
věková kategorie „Rodičovské týmy“ zařazují do 
soutěží dodnes.

Většina našeho týmu se vypravila na festival 
v  italském Gargánu, ze kterého byla reportáž 
v pořadu Koření na TV Nova. Princezny dostaly 
své první profesionální šněrovací kozačky. 
V tomto roce Princezny získaly svou historicky 
první medaili ze soutěže v Lanškrouně – a hned 
zlatou!

2010:
Týmy: Princezničky 19 dětí, Princezničky 
II – 12 dětí, Miniprincezničky 11 dětí, Andílci 
16 žen, Princezny 16 děvčat. Náš tým začíná 
sbírat medaile. Za celou sezonu jsme posbíraly 
2x zlato, 2x stříbro, 2x bronz. Celý náš tým se 
také zúčastnil soutěže Talentmánia, kde jsme se 
dostaly do druhého kola. Byl to krásný zážitek 
vystupovat v  Karlínském divadle na prknech, 
které znamenají svět :-)

Na podzim jsme nechaly ušít první 
profesionální kostýmy.
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2011:
Uspořádaly jsme zápis do České knihy rekordů 
v  nejdelším hadu z  céček a  obmotaly celý 
zámek Hluboká hned 2,5 krát. Uspořádaly jsme 
pro naše děti první mažotábor. Během roku 
jsme vystoupily se Sokola a  založily vlastní 
sdružení a  naše tréninky jsme přesunuly do 
Zlivské základní školy, kde působíme dodnes. 
Ze soutěží jsme si přivezly 3 zlaté medaile, 
4  stříbrné, 3 bronzové napříč všemi věkovými 
kategoriemi. Z  trenérky Terezy Skleničkové 
se stala v  létě Tereza Kadlecová  – a  všechny 
mažoretky samozřejmě byly u  toho :-) Velkým 
překvapením bylo vystoupení našich tatínků ala 
„Haka boys“ na Vánoční besídce. Tenkrát ještě 
nevěděli, co všechno je se mnou čeká :-)

2012:
V  tomto roce jsme poprvé zapojily do našich 
skupin jednoho maličkého mažoreťáka 
Vašíka, který byl po několik let hitem každého 
vystoupení i soutěže.

Skupiny se opět rozdělily do nových 
věkových kategorií. Pidiprincezničky 12 dětí, 
Miniprincezničky 13 dětí, Princezničky I  13 
dětí, Princezničky II 10 dětí, Princezny 12 
děvčat, Andílci 12 žen(z  toho dvě těhotné :-)) 
Haka boys 8 tatínků. Magických 80 členů.

Posbírali jsme 5 bronzových, 11 stříbrných, 
13 zlatých medailí napříč všemi kategoriemi.

2013:
Slavíme 10let s  Hlubockými Princeznami. 
Uspořádali jsme velkou oslavu na náměstí 
Čsl.  Armády, postavili velké podium, pozvali 
přátele, bývalé mažoretky, pana starostu… 
a  ukázali jsme, čeho všeho jsme schopni :-) 
Medaile jsme během roku pěkně rozdělily: 5 
bronzových, 5 stříbrných, 5 zlatých.

2014:
Andílci dostaly nádherné nové kostýmy, se 
kterými zářily na každé soutěži a sbíraly jedno 
zlato za druhým. Haka boys vystupovali se 

skvělým programem Legendary dance. Ostatní 
týmy si rozdělily 9 bronzových, 7 stříbrných, 5 
zlatých medailí. Konkurence sílí, mažoretkový 
sport je na vzestupu.

2015:
Poprvé jsme se přihlásily na oficiální 
mažoretkovou soutěž s postupem na mistrovství 
republiky pod asociací IFMS. Prošly jsme 
kvalifikací, semifinálovými koly až do finále 
Mistrovství ČR, kde Princezny obsadily 5.  místo 
a  Andílci 3. místo. Medaile už přestáváme 
počítat.

2016:
Největším zážitkem bylo účinkování na 
slavnostním zahájení Eurogym v  Českých 
Budějovicích, kdy v  Budvar aréně vystupovaly 
nejlepší sportovci z  Jižních Čech. My jsme 
připravili velkou světelnou show, kde účinkovali 
skoro všichni naši členové napříč všemi 
věkovými kategoriemi, dokonce i  2 tatínkové. 
Celá akce byla náročná, ale nádherná a my jsme 
si přípravu na ni velmi užili.

2017:
Andílci spolu s Haka spojili své síly a nacvičili 
super program „Policejní akademie“, se kterou 
nejen že vystoupili na spoustě akcí, ale také 
posbírali spoustu medailí na soutěžích.

Nicméně, dětí nám ubývá a  zůstávají 3 
aktivní skupiny, Princezny, Princezničky, 
Pidiprincezničky. V  polovině roku skončila 
skupina Princezen a  zůstaly největší vytrvalci 
a příznivci našeho klubu.

2018:
Stabilně fungují dvě věkové kategorie, 
Princezničky a  Pidiprincezničky. Andílci 
průběžně začaly v  minulých letech rodit děti 
a  většina je na mateřské dovolené, a  tak jejich 
činnost byla (snad dočasně) zastavena. Haka 
boys mají po sedmi letech zasloužený odpočinek 
:-) Naše narozeniny jsme jako tradičně oslavily 

v  Rapšachu na Zikmundohraní, kam jezdíme 
každoročně. A  protože mám v  týmu kolem 
sebe samé super lidi, kteří na naše narozeniny 
nezapomněli, nechali nám připravit úžasný 
dort, za který děkujeme Štěpánce Tresslové.

Závěrem bych chtěla vzpomenout na všechna 
nová přátelství, která byla díky Hlubockým 
Princeznám nalezena, na všechny výlety, 
mažoMikuláše, mažoBesídky, mažoTábory, 
soutěže, dračí lodě a  ostatní skopičinky, které 
jsme spolu vyváděly. Kolik jsme společně strávili 
hodin v  autobusech při cestách za úspěchy, 
kolik hodin k tělocvičně, než jsme všechny naše 
choreografie nacvičily. Bylo to krásných 15 let, 
na které nikdy nezapomenu a doufám, že i pro 
všechny naše členy byla nějaká chvíle, kterou 
budou nosit ve svém srdci. Já nezapomenu.

Tereza Kadlecová

MAŽORETKY 
15 LET
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MUZIKA

Muzika pod dubem, jazz a Moondance Orchestra na Hluboké!

Už brzy si budou moci Hlubočáci, ale i  návštěvníci města, znovu 
vychutnávat pravidelná nedělní dopoledne s Muzikou pod dubem. Letos 
pátý ročník léta s  hudbou (bez nutnosti platit vstupné)  – pro radost 
i  potěšení  – bude probíhat na prostranství proti radnici před budovou 
Podzámčí.

Začínáme nedělí 15. července, potvrzuje organizátor a hudebník v jedné 
osobě, Miroslav Surka. Hrát se pak bude každou následující neděli až do 
26. srpna, prakticky po celé léto. Představí se sedm kapel.

Zázemí nalezneme opět u  kavárnice Ivany Divišové, díky za to! Na 
programu budou jako obvykle dechovčičky – Čtyřlístek, Dudlajda, ale 
například i  jazzové speciality jako Quartet Radima Sládka. A  protože 
občas zveme i kapely z jiného regionu – loni už nám hrála St. JOHNNY 
BLUES+SKP Brass, pro letošek jsme s  nimi domluvili, že jim kapelu 
rozšíříme o  tři dechy – rádi vypomůžeme posílením dechové sekce! Už 
jsem s nimi letos odehrál jeden koncert v Plzni, při slavnostech osvobození 
americkou armádou při vzpomínání na konec II. světové války.

Muzikanti to tak asi mají, že je to táhne k sobě a rádi si spolu „hrají“…
To je pravda, hrajeme společně rádi. Nejen pro naši radost, ale hlavně pro 
radost posluchačů. A hrát můžeme díky podpoře města Hluboká, kterému 
tímto děkujeme, protože zorganizovat koncerty umíme, ale finanční 
podpora je také potřeba. A pak už je hračka pozvat na Hlubokou třeba 
špičkový Saxofonový kvartet.

Myslíte hru na čtyři stejné saxofony?
Kdepak, každý saxofon je jiný, sopránový saxofon (ano, na sopránový 
hraje také Felix Slováček), altový saxofon, tenorový saxofon, a  nakonec 
barytonový saxofon  – ten disponuje hooodně hlubokým tónem. Čtyři 
druhy saxofonů, špičkové profesionální uskupení čtyř hráčů nejvyšší 
interpretační úrovně, mělo by to být zajímavé a velmi příjemné na poslech. 
Saxofonový Quartet – slyšel jsem o nich jen to nejlepší, takže sám jsem na 
tenhle koncert zvědavý a těším se.

Rozhodně si z  nabídky svátečních nedělních hudebních produkcí 
Muziky pod dubem každý vybere ten svůj žánr.

Chcete nás pozvat ještě na další koncert, který se odehraje na Hluboké 
na náměstí a bude součástí Jihočeského jazzového festivalu 2018?
Určitě a  rád! Festival vznikl před lety s  cílem vytvořit čistě jihočeský 
projekt podporující a  obohacující místní hudební scénu. Jeho šéfem 
a dramaturgem je Honza Nedvěd, který mi letos zavolal, jestli by se jeden 
koncert festivalu nemohl odehrát i  na Hluboké. Takže ano, odehraje, 
a v rámci festivalu tady bude 8. srpna na náměstí vystupovat Jazzový sextet, 
kde si s potěšením zahraju i já. Na programu budou jazzové evergreeny.

Jihočeský jazzový festival 2018 pak tradičně proběhne v Budějovicích ve 
dnech 10. – 11. srpna.

A blížíme se měsíci září, kdy na Hluboké také tradičně proběhne slavnost 
vinobraní…
Letos to bude v sobotu 15. září, a myslím, že mám docela dobrou zprávu. 
Možná hodně dobrou zprávu… Rád bych doporučil pozornosti p.  t. 
obecenstva, že tady odpoledne vystoupí ve dvouhodinovém koncertu 
orchestr Moondance orchestra Martina Kunžáka, s  celou svojí hvězdnou 
sestavou. Samozřejmě všichni vynikající muzikanti a zpěváci Dasha, Naďa 
Wepperová, Michal Cerman a Dušan Kollár. Fanoušci soutěže StarDance, 
provázené Markem Ebenem a  Terezou Kostkovou, jistě tuší, že tento 
orchestr doprovází taneční dvojice v jejich náročném tanečním úsilí stát se 
králem a královnou parketu.

Orchestr Moondance orchestra tedy po 14 hodině odpolední otevře 
vinobraní a odehraje živý koncert pro veřejnost, toho podzimu poslední, 
protože hned poté nastoupí do živých přenosů soutěžních večerů StarDance.

Pane Surko, vy jste trochu moc skromný. Vy v  tomhle orchestru také 
hrajete!
Je to pravda. Hraju s nimi už 15 let a hraju s nimi moc rád, protože je to 
orchestr s úžasnou atmosférou. Skvělý sehraný orchestr, báječní lidé a jsem 
rád, že se díky našemu kamarádskému vztahu, ale také i díky sponzorům 
přímo z Hluboké, podařilo tak velký orchestr pozvat sem k nám.

Den před koncertem na Hluboké hrajeme na vinobraní ve Znojmě, 
pak přejedeme sem a  odehrajeme koncert u  nás na náměstí. A  pak už 
celý orchestr naskočí do práce na StarDance. Všechno je předjednané, 
vystoupení takového tělesa je náročné i technicky, to je jedna věc, ale jinak 
si myslím, že to bude velká událost a díky spolupráci se spoustou lidí, kteří 
ji podpoří, mohou Hlubočáci shlédnout na vlastní oči a v celé kráse sólisty 
i muzikanty, které pak budou v podzimních dnech sledovat na obrazovce 
televize. Je to prostě výjimečná událost, a ne každému městu se podaří získat 
účast podobné kapely na městských slavnostech.

A mě na tom těší ještě jedna maličkost, usmívá se Miroslav Surka. A to, 
že jako „předskokani“ vystoupí žáci 2. soukromé umělecké školy v Českých 
Budějovicích, kde mám tu čest už třetím rokem vyučovat hře na hudební 
nástroj…

Jsem ohromena tak skvělou hudební nabídkou a  moc se těším. Přeji 
hezké počasí na všechna vystoupení a nám všem krásné léto s muzikou.

Muzika pod dubem – léto 2018
■ 15. července – QUARTET R. Sládka (jazz)
■ 22. července – ČTYŘLÍSTEK (Dechovka)
■ 29. července – DUDLAJDA (folklór)
■ 5. srpna – SAXOFONOVÝ QUARTET (Jazz)
■ 12. srpna – St. JOHNNY BLUES+SKP Brass (BLUES)
■ 19. srpna – TWO/jazz
■ 26. srpna – ONLY 2 Gentleman (JAZZ-POP SONGS)
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ROZHOVOR

Slunce vysoko na obzoru, turisté na náměstí 
a u  zámku, lodě na vodě, radost a  výskot dětí 
ve vodě plovárny, květinami barevné zahrádky, 
okna i  terasy restaurací… na Hluboké začíná 
další léto. A  k  začátku léta již tradičně patří 
i setkání s místostarostou Hluboké nad Vltavou 
Pavlem Dlouhým. Setkání, které je nejen 
ohlédnutím za uplynulým půl rokem v  našem 
městě, ale také pohledem na události, které naše 
město čekají.

Pane místostarosto, co se vám bezprostředně 
vybaví, když řeknu „léto na Hluboké“?
„Tak těch asociací je víc, ale určitě ta 
nejvýraznější je  – konec školního roku 
v hlubocké základní škole – a pro mne velmi 
milá povinnost se zúčastnit závěrečného 
ceremoniálu loučení žáků devátých tříd se 
školou. Říkám to každý rok a  nerad bych, 
abych působil dojmem, že se opakuji, ale 
říci to musím: vždy, když vidím ty už ne 
děti, ale mladé lidi, uvědomuji si, že oni jsou 
budoucností našeho města a  budou jednou 
pokračovat v  tom, co my dnes ve městě 
děláme a  připravujeme… a  že je to pro nás 
velká zodpovědnost. A  když jsem řekl slovo 
„odpovědnost“ pak se mi vybavuje další 
asociace – tedy odpovědnost za to, aby léto, které 
je vzhledem k přílivu turistů do našeho města 
nejexponovanějším obdobím, proběhlo bez 
větších komplikací pro občany města. Pořádku 
a  bezpečnosti se snažíme dlouhodobě docílit 
jak komunikací s  pořadateli nejrůznějších 
akcí, tak soustředěným dohledem Městské 
policie Hluboká nad Vltavou, která i letos bude 
samozřejmě pracovat v intenzivním nasazení.

Můžete vaši větu „ co my dnes ve městě 
děláme a připravujeme“ více konkretizovat?
„Samozřejmě. Jako velmi významnou akci 
bych jmenoval přístavbu Domova seniorů 
U zlatého kohouta. Společenské, nebo možná 
můžeme říci spíš multifunkční centrum, které 
vzniklo na místě staré zástavby v Masarykově 
ulici a  navazuje na objekt domova seniorů, 
bude nepochybně velkým přínosem jak pro 
obyvatele domova, tak pro občany staršího 
věku, kteří bydlí ve městě. To je projekt, 
z  kterého mám opravdu radost, že se povedl 
a  věřím, že až bude centrum předáno do 
užívání, přinese radost i  těm, kterým je 
určen. A  v  této souvislosti mne napadá další 
projekt, který bude mít stejné poslání – rozšířit 
možnosti vyžití a v tomto případě i vzdělávání 
těm z opačného věkového spektra, tedy dětem. 
Mluvím o projektu, který jsme aktuálně začali 
připravovat v  radě a  zastupitelstvu města  – 
o  přístavbě, respektive nástavbě v  základní 
škole. Rozsáhlý a  dosud prakticky nevyužitý 
půdní prostor nad pavilonem školní jídelny 
rozšíří dětem a  pedagogům možnosti výuky 

i  společenských akcí. Tuto budoucí investici 
vnímám hodně pozitivně, protože vzrůstají-li 
požadavky školy na rozšíření kapacity, je to 
potvrzením jak zájmu rodičů žáků o naši školu, 
tak faktu, že na Hluboké děti stále přibývají. 
Mimochodem, v  tomto roce město Hluboká 
(včetně obcí) překročilo pětitisícovou hranici 
počtu obyvatel. A  to je myslím velice dobrá 
zpráva.“

Dobrých zpráv není nikdy dost… a  je fajn 
vědět, že se naše město stále rozvíjí a  rada 
ani zastupitelstvo nespí na vavřínech… Jaké 
další investiční akce jsou v plánu?
„Kdybychom spali na vavřínech, tak by to 
občané velmi rychle zjistili a  ve volbách 
by nám to spaní takzvaně „spočítali“… 
Rozumím tomu, že ne vždy jsou všichni se 
vším spokojeni, záleží hodně na úhlu pohledu 
a  prioritách, zájmech… Sportovci budou 
chválit rozhodnutí, která se týkají investic 
do sportovních zařízení, zimního stadionu, 
fotbalového hřiště… Ti, kteří nesportují, 
naopak budou tyto investice kritizovat 
a  budou chtít například podporu kultury 
nebo rekonstrukci chodníku. Je potřeba vždy 
zvažovat, kam finanční prostředky a  úsilí 
investovat tak, aby byly potřeby občanů pokryty 
rovnoměrně, opominout nelze ani nutné 
mandatorní výdaje, které často nejsou vidět, 
ale jde na ně velká část městského rozpočtu. 
Mám na mysli provoz školy, mateřské školy, 
domova seniorů, ale také Podniku místního 
hospodářství. A  znovu řeknu to, co říkám 
velmi často – je hodně potěšitelné, že v široké 
koalici stran, jejichž zástupci byli hlubockými 
občany zvoleni, panuje shoda a společný zájem 
vést město dobře, uvážlivě a  hospodárně. 

Doufám, že tomu bude tak i  nadále. Ale to 
jsem trochu odbočil od vaší otázky. Další 
důležitou investicí, kterou připravujeme, bude 
výstavba nové čističky odpadních vod. Bude 
lokalizována v prostoru už vlastně za městem, 
za rybářstvím a  nahradí stávající čističku 
u parkoviště.“

Některé čtenáře možná překvapí vaše 
formulace „připravujeme“, tedy fakt, že se na 
přípravě podílíte, protože po městě kolovaly 
různé dohady o vašem zdravotním stavu…
„Musím říci, že sice neznám obsah těch 
dohadů, ale určité opodstatnění měly… 
V  minulém roce jsem absolvoval složitou 
operaci páteře, po níž následovala dlouhá 
rehabilitace, a letos jsem se podrobil relativně 
banálnímu operačnímu zákroku, který se 
ovšem zkomplikoval a  rekonvalescence 
v  podstatě trvá dodnes. Přesto jsem po 
celou dobu byl účasten na všech důležitých 
rozhodnutí rady města a zastupitelstva a svou 
funkci místostarosty jsem nezanedbával 
(úsměv) a nyní jsem opět připraven pracovat 
naplno a řádně. Je pravdou, že jsem si hodně 
intenzivně ověřil, že zdraví je skutečně to 
nejdůležitější, co člověk má, všechny ostatní 
věci jsou marginální… A  proto bych chtěl 
občanům našeho města popřát nejen krásné 
prožití léta a  dětem báječné prázdninové 
zážitky, ale především všem přeji co nejvíce 
zdraví.“

I vám hodně zdraví a děkuji za rozhovor.
Lucie Burianová

O létě, investicích a také zdraví s místostarostou Pavlem Dlouhým

NEJLEVNĚJŠÍ PALIVOVÉ DŘÍVÍ 

NÁKUP A PRODEJ LESNÍCH POZEMKŮ 

TĚŽBA A VÝKUP DŘEVNÍ HMOTY 

 

www.persaltus.cz 
+420 605 512 451 

Neštípané palivové dřevo v délkách 2m (cena bez 15 % DPH): 
jehličnaté palivové dřevo borovice, smrk  650 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo bříza   750 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo dub   800 Kč/prm 
listnaté palivové dřevo měkké   550 Kč/prm 
 

Chcete znát cenu Vašeho lesa? Tržní ocenění zdarma. 

Ceny viz. webové stránky. 
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Kvůli turistům na Hluboké stoupají nároky na úklid města
Hluboká nad Vltavou není jen atraktivní lokalitou s jedním z nejkrásnějších 
českých zámků, který každoročně navštíví statisíce turistů z celého světa, 
ale i  rychle se rozvíjejícím moderním městem. Není tak jen „výkladní 
skříní“ cestovních kanceláří, ale městem, které musí poskytnout kvalitní 
zázemí pro více než pět tisíc místních obyvatel.

Jednou z městských firem, která se podílí na rozvoji, je i Podnik místního 
hospodářství, který už čtvrtým rokem řídí Ing.  Jaroslav Rada. „Díky 
turistickému ruchu jsme možná více pod drobnohledem, ale spokojenost 
našich obyvatel je pro nás stále hlavní prioritou,“ říká ředitel Rada.

S  rostoucím počtem turistů přitom stoupají i  nároky na úklid města, 
péči o zeleň, chodníky i parkovací plochy. „Starost o čistotu města je určitě 
naším trvalým a hlavním úkolem. Hodně práce v turistické sezoně přibývá 
hlavně ve frekventovaných částech města a na cyklostezkách, jejichž počet 
a kilometráž rok od roku vzrůstá. V letní sezoně proto posilujeme svozové 
služby a na zajištění údržby komunikací a zeleně jsme museli před časem 
investovat do nové techniky téměř čtyři miliony korun,“ popisuje Rada.

Úklid města ale ruku v  ruce provází i  svoz a  likvidace komunálního 
odpadu, kterým se Podnik místního hospodářství také zabývá. „Díky 
tomu, že jsme příspěvkovou organizací města, má radnice jedinečný 
nástroj nejen na regulaci cen svozu a ukládání odpadů, ale i pro čerpání 
dotací na rozvoj služeb pro občany. Další výhodou je, že Hluboká vlastní 

skládku komunálního odpadu, kterou má ve správě právě Podnik místního 
hospodářství a tudíž může přímo ovlivňovat cenu za ukládání odpadů pro 
občany,“ vysvětluje ředitel Jaroslav Rada.

Obyvatelé Hluboké tak mohou za svoz a likvidaci komunálního odpadu 
stále ročně platit jen symbolickou stokorunu, protože vedení města už 
před zhruba pěti lety rozhodlo, že zisky z  provozu hracích automatů 
v  soukromém Casinu využije na likvidaci odpadů a  tak je vlastně vrátí 
lidem. Městu se přitom tímto krokem podařilo i vytěsnit hrací automaty 
z různých hospodských heren, kde chybějící kontrolu provázely i problémy 
s gamblerstvím.

Ředitel Podniku místního hospodářství Jaroslav Rada ale považuje za 
svůj prvořadý úkol péči o pořádek a čistotu ve městě. „Samozřejmostí nás 
všech je starat se o svůj vlastní domov, žít v čistém a zdravém životním 
prostředí. Rozšířili jsme proto sběrná místa pro třídění odpadu a pořídili 
i kontejnery na bioodpad ze zahrádek a městské zeleně, který odvážíme 
do vlastní kompostárny. Náročnou investicí je projekt rozšíření stávající 
skládky komunálního odpadu,“ říká.

Město musí být podle něho čisté, aby jej místní obyvatelé vnímali jako 
příjemné místo k životu. A aby turisté, kteří jsou výrazným přínosem pro 
městskou pokladnu, měli důvod se na Hlubokou opakovaně vracet.

Podnik místního hospodářství

Omezení dopravy v ulicích Pražská, Poněšická, 
Ruská a Jiráskova - výměna plynovodu

Společnost E.ON bude v  ulicích Jiráskova, 
Pražská, Poněšická, Ruská v  Hluboké nad 
Vltavou - Zámostí provádět výměnu starého 
ocelového středotlakého plynovodního 
potrubí. Zahájení stavby je naplánováno na 
10.  7.  2018, předpoklad dokončení je konec 
srpna  2018. Stavba bude prováděna po 
úsecích, doprava bude řízena semafory. Vlastní 
stavbu bude provádět stavební společnost 
Kubík,  a.  s. Výměna je prováděna v  tomto 
termínu z  důvodu následné pokládky nového 
asfaltového povrchu na silnici II/146.

Omezení dopravy v ulicích Pražská, Poněšická, Ruská a Jiráskova - 
výměna plynovodu

 

Město Hluboká nad Vltavou zveřejňuje záměr zrealizovat projekt 
„Cyklostezka u  silnice II/146 podél golfového hřiště v  Hluboké nad 
Vltavou“. Tento projekt je připravován do 51. výzvy k  předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu – 
Udržitelná doprava  – udržitelné projekty IPRÚ. Předmětem projektu je 
výstavba cyklostezky podél frekventované silnice II/146 u  golfového 
hřiště v  Hluboké nad Vltavou. Výstavbou cyklostezky budou zlepšeny 
podmínky pro alternativní způsob dopravy, bude zlepšena průjezdnost 
městem Hluboká nad Vltavou pro cyklisty. Smyslem je zajištění plynulosti 
a  bezpečnosti vedení všech forem dopravy ve městě. Výstupem bude 

kvalitní a  bezpečná infrastruktura pro cyklisty, která umožní občanům 
Hluboké nad Vltavou dopravu do zaměstnání, škol a  za službami 
v Českých Budějovicích.

Předpokládaná doba realizace: rok 2019
Předpokládané celkové způsobilé výdaje: 5 848 063,38 Kč
Předpokládaná výše podpory z IROP: 5 263 257,04 Kč

Cyklostezka podél golfového hřiště



Hlubocký zpravodaj | červenec - srpen 2018strana 14

TÉMA

Jak si zkontrolovat původ informací?
Dobré je zapojit selský rozum a instinkt. Fungujete to a brousíme si své 
vlastní mozkové závity, aniž bychom se stali hloupými ovečkami, které 
se nechají zmanipulovat těmi, kdo potřebují naše hlasy ve volbách, chtějí 
vzbudit náš strach, nebo nám něco prodat, nebo spíš ukradnout… Dobré 
je zjistit si, komu patří noviny, které čteme, či majitele televize, kterou 
sledujeme.

Existují už i  weby, kde si pár kliknutími ověříte původ některých 
informací, padajících na nás z mailů či webů…

Projekt manipulátoři.cz vede tým, který se snaží dopátrat vždy 
původního zdroje informace. Prověřit fakta. To někdy může být zdlouhavé, 
ale zjištění můžou být někdy velice překvapivá anebo naopak jednoduchá.

Cituji:  … Věříme, že skrývání faktů nemůže přinést nic dobrého. 
Svá tvrzení nestavíme na domněnkách a  předsudcích, ale ověřitelných 
a  odzdrojovaných faktech. Naším cílem je vytvořit otevřenou 
ideologickou platformu pro relevantní a faktickou diskuzi. Manipuláři.cz 
jsou nezávislou, dobrovolnou a  otevřenou iniciativou. Redaktoři nejsou 
placeni z veřejných zdrojů, nestojí za nimi žádný oligarcha. Provoz webu 
je financován pouze z vlastních prostředků a případné reklamy. Projekt 
není nikým placen, a  to je zárukou jeho nestrannosti. Není motivován 
komerčním, ani politickým zájmem. (citace Mediažurnál 2/2018)

Podobnou službu vám udělá hoax.cz, kde se opět dočtete…
…Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je 

šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. 
Cílem serveru HOAX.cz je informovat uživatele o  těchto nástrahách, se 
kterými se denně setkává a které znepříjemňují nebo ohrožují jeho běžné 
používání Internetu a  jsou i  v  rozporu s  etikou. Najdete zde pravidelně 
aktualizovanou databázi nejrozšířenějších podvodných e-mailů. Dříve než 
rozešlete jakýkoliv řetězový e-mail, navštivte databázi a ujistěte se, že právě 
Vy nerozesíláte zbytečnou poplašnou zprávu svým přátelům, známým či 
obchodním partnerům.

Co je to hoax?
Hoax je záměrně vytvořený podvod, vydávající se za pravdu. V  širším 
významu může znamenat i  falešnou zprávu, mystifikaci, poplašnou 
zprávu, ale i žert. Využít hoax lze ale i v propagandě.

Příkladů je bohužel nejmíň milion. Ale aspoň namátkou:
HOAX: Němečtí Zelení navrhují rychlost 80 km/h na dálnicích
HOAX: Epidemie eboly v Itálii
Středoevropan.cz šíří další HOAX: mrtvý znásilněný pes v uprchlickém 
táboře
HOAX: Demonstraci proti Babišovi platila OSF George Sorose
HOAX: Imigranti v Německu zdemolovali město
Chtějí ve Švédsku zavést písemný souhlas k pohlavnímu styku? Nesmysl
Ruská ambasáda šíří HOAX: esesáci na poštovních známkách
HOAX: 12letá slečna ze studentských demonstrací je vnučka Jiřího 
Drahoše. Nesmysl, má jen dva vnuky kluky!
Zase ty pomeranče. Jak je možné a nemožné se nakazit virem HIV?
Vtip, který se začal šířit jako HOAX: uprchlíci v Praze na Náplavce
HOAX: Injekční stříkačka infikovaná HIV v tankovací pistoli na čerpacích 
stanicích

HOAX: Dvousetkilový sumec v Brandýse
HOAX: 100 Kč za účast na demonstraci proti Babišovi, 50 Kč za transparent
HOAX: V Dolním Dvořišti znásilnili muslimové dozorkyni…

Vzhledem k  vysoké popularitě Facebooku se na něj přesouvají různé 
obdoby dřívějších e-mailových hoaxů. Co dřívě kolovalo e-mailem se 
v  současnosti začíná objevovat na Facebooku. V  e-mailu se vyzývalo 
k přeposílání, na Facebooku ke sdílení, nebo v horších případech ke klikání 
na různé podvržené odkazy.

Ostatní varování a fámy: například: AIDS z kontaminovaných potravin, 
Anonymní vkladní knižky, Arabští uprchlíci podřezali na Dačicku 
hospodářská zvířata, Automatický postup Miloše Zemana do druhého 
kola prezidentských voleb 2018, Infarkt a pití teplé vody, Infikované jehly 
na sedadlech, Infikované jehly ve výdejní pistoli na čerpacích stanicích, 
Mešita ve Strakonicích, Při pití Coca-Coly nejezte Mentos, Uplatnění 
práva k nemovitosti na KU razítkem na 12 hodin…

Prosby o pomoc - Smyšlené - Nemocné děti
Dárcovství kostní dřeně - Julia Schmidt, Krev B RH plus pro 29 týdenního 

chlapečka, Miminko s  nádorem a  nesmyslné sdílení na FB, Nesmyslné 
sdílení fotografií nemocných dětí, 32 centů pro nemocné dítě…

Smyšlená varování před viry a útoky na počítače
Městské legendy Palmy s pavouky, Únos dětí v obchodním domě, Únos 

žen v  asijských obchodech, Vejce na předním skle automobilu, Ztracené 
plačící dítě s adresou

Neaktuální prosby o  pomoc Daruj krev - Alexander Gál, Dívenka se 
ztrátou paměti po Tsunami - Znáte tuto holčičku? Labrador hledá pána, 
Psík - 7 štěňat retrívrů, Zmizlo dievčatko Vivien, Ztracený fotoaparát 
v Krkonoších 2012

Sociální sítě, chat, komunikace
FACEBOOK - nepřijímejte žádost o přátelství…, Facebook začne používat 
vaše fotky v reklamách, Zpoplatnění Facebooku, Zpoplatnění ICQ

Fámy o mobilních telefonech
AKCE KREDITY, ICQ - odešlete maximum SMS, MOBIL ZDARMA

Snadné zisky, nesmyslné posílání, pyramidy
Ahoj, Amita Hamza, Bill Gates se rozhodl podělit o  své bohatství!, Jsi 
dědic, dostaneš milardy, Dovolená u  moře za email od CK Great Trip, 
Zhodnocení kapitálu v online kasinu

Různé hoaxové petice a výzvy…

Zkrátka, dřív jste se znemožnili v obecním měřítku, když jste se opili na 
městském plese. Dnes se znemožníte široce geometrickou řadou sdílení, 
pokud z pracovního mailu rozešlete hloupý hoax anebo srdceryvný mail 
o hledání ztraceného dítěte, kde je už v nadpisu datum staré deset let…

Ono se říká, blbost není nemoc a  nebolí. Ale bolí dost. Minimálně ty 
ostatní, kteří s ní přijdou do styku.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green Shell typu Araukana. Stáří 14- 19 týdnů, cena 
159 –195 Kč/ks.
Prodej: 24. srpna 2018
Hluboká n. Vlt. – vlakové nádraží /poblíž SOŠ elektrotechnické/ 15.35 
hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Firma TCM Profunda, s. r. o., chráněná dílna,
přijme ihned, pro provozovnu Hluboká nad Vltavou ženu/muže OZP. 
Informace na tel: 603 553 149.
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STALO SE

Dne 2. června 2018 uspořádal Myslivecký spolek 
Doubí-Kostelec v Líšnici u Hluboké nad Vltavou 
již třetí ročník dětského dne s  mysliveckou 
tématikou. Akce byla určena hlavně pro děti 
z okolních obcí (Líšnice, Kostelec, Hroznějovice, 
Poněšice, Hluboká nad Vltavou a další).

Akce konané na návsi v  Líšnici se zúčastnilo 
celkem 45 dětí v doprovodu rodičů, dále pořadatelé 
akce a občané výše uvedených obcí. Program akce 
byl vytvořen soutěžní formou. Děti postupně 
procházely jednotlivá stanoviště, kde podle svých 
možností daných věkem absolvovaly soutěžní 
disciplíny. Stanovišť bylo celkem šest a disciplíny 
zde umístěné byly následující: poznávání zvěře 
podle kůže, shozů, trofeje; poznávání jehličnatých 
a  listnatých stromů podle listů, větví, kůry; 
střelba ze vzduchovky na cíl; skákání v pytli; hod 
šiškou na terč; chůze na chůdách. Z  každého 
stanoviště si dítě odneslo razítko a po absolvování 
všech disciplín poté dostalo dárkovou tašku 
s  připravenými cenami. Stanoviště obsluhovali 
členové MS Doubí – Kostelec. Ze všech děti bylo 
poté dodatečně vylosováno sedm výherců, kteří si 
odnesli ceny hodnotnější.

Doprovodný program již tradičně tvořilo 
vystoupení Josefa Pepy Maxy, který celý program 

doplňoval rolí moderátora, zpěváka a  pro 
děti měl připravené taneční soutěže. Děti také 
mohly absolvovat malování na obličej podle 
předem vybraného vzoru. Program doplnili ještě 
kostelečtí dobrovolní hasiči, kteří přivezli ukázat 
svojí hasičskou techniku a  výstroj. Ke konci 
programu si děti a  jejich rodiče opekli špekáčky 
v  pergole na návsi. Po celou dobu konání akce 
byly pro návštěvníky akce zajištěny nealkoholické 
nápoje. Podle našich zkušeností akce podobného 
typu zlepšují vztahy i  komunikaci mezi 
obyvateli přilehlých obcí a  námi myslivci a  do 
budoucna snad i vychovávají děti k rozumnému 
a  zodpovědnému vztahu k  přírodě a  životnímu 
prostředí.

Dětský myslivecký den byl podpořen dotací 
města Hluboká nad Vltavou a  také finanční 
pomocí osadních výborů výše zmíněných obcí.

Za Myslivecký spolek Doubí-Kostelec
MUDr. Vojtěch Kurfirst, Ph.D., předseda

Kombinace, která neměla chybu: náměstí s červnovým sluncem nad hlavou + hlubocký pivovárek + pivo z kamarádských malých pivovárků + hudba 
+ masové dobroty čerstvě uzené + pohoda + muzika + spokojení návštěvníci…

Dětský myslivecký den v Líšnici konaný 2. června 2018

Narození mláďat tygra ussurijského v Zoo Hluboká

Pivovarská sešlost poprvé

Dne 20.  května  2018 se v  Zoo Hluboká narodila čtyři koťata tygra 
ussurijského.

Na začátku roku 2018 došlo opět ke spojení samice Altaicy a  samce 
Olivera ve výběhu a  za nedlouho bylo pozorováno páření. V  případě 
úspěchu byl předpokládaný termín porodu v průběhu května, a proto byla 
samice oddělena již začátkem měsíce, aby měla dostatek času zvyknout si 
na porodní box. V neděli 20. května byla na kamerách z porodního boxu 
poprvé viděna čtyři koťata, o která se dosud samice ukázkově stará. Mláďata 
budou nějaký čas s matkou pouze ve vnitřní části ubikace, a pokud bude 
vše probíhat bez komplikací, budou je moci návštěvníci pozorovat v druhé 
polovině prázdnin. O  tom, kdy půjdou tygřata do venkovního výběhu 
budeme včas informovat. Do té doby bude mít samec Oliver výběh pouze 
pro sebe a návštěvníci ho zde uvidí každý den od 8:30 do 19:00.
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POZVÁNKY

Tušila jsem, že ještě nějaké speciální hudební překvapení mají oba 
trumpetisté v rukávu. A měli…

Pánové Milda Bůrka a Miroslav Surka prostě jsou hudebníci tělem i duší, 
a díky tomu vyhověli i neskromnému přání pana starosty, uspořádat malý 
koncert na náměstí. Poslechl si totiž zpívající hudebníky v hospodě, kde 
se neúnavně scházejí kamarádi Spolku poslední koruny české a vždycky 
první sobotu v měsíci se zde hraje, zpívá a ihned se plní všechna hudební 
přání. Hrají povětšinou muzikanti penzisté, a  to ti, kteří nejsou líní 
a posedět do hospůdky přicházejí s hudebním nástrojem. Takže složení 
hudby může být nahodilé, ale o to milejší, a bohulibá tradice se odvíjí už 
od dob sametové revoluce… Tedy už hodně let. Hrají se písně lidové, či 
písně na přání, muzikanti jsou to světem protřelí, takže žádné hudební 
přání je nepřekvapí.

Proto se v srpnu pokusí přenést muzikantskou atmosféru z hospůdky – 
dříve nazývané Lok Ham – do prostoru náměstí. Pokud bude příjemné 
počasí, určitě se hudbě na náměstí nepovede špatně, vždyť poblíž bude na 
čepu pivo z pivovárku a požehnaný prostor kolem kostela… a samozřejmě 
vy, posluchači a zpěváci, kteří si s muzikanty společně zazpíváte.

11. srpna v podvečer – Street band orchestr Spolku poslední koruny 
české, takto bude posezení s hudbou inzerováno. Pan Milda Bůrka, jako 
ministr Spolku poslední koruny, pověřený čestnou funkcí „pro styk“ 
(míněno „s  důchodci“  – aby si to někdo špatně nevykládal!) se ujme 
taktovky nad celou hudební parádou.

Buďte všichni hodní, ať ten den neprší a  je krásně, a  těšme se na 
příjemný večer…

Street band orchestr Spolku poslední koruny české

Setkání rodáků a přátel obce Purkarec
8. září od 13 hodin

 
plánujeme Setkání rodáků a  přátel obce Purkarec. Hlavním bodem akce bude 
slavnostní otevření hasičské zbrojnice se spolkovou místností, proběhne i žehnání 
hasičárny a budeme sázet lípu.

Akce začne ve 13  hodin průvodem, který skončí u  hasičárny, kde proběhne 
žehnání a uložení pamětní schránky pod kořeny sázené lípy. Další program bude 
zveřejněn později.

Vážení příznivci značky Volkswagen, přijeďte zakončit prázdniny na 
největší sraz Volkswagenů u nás. Kde? Letiště Hosín u Českých Budějovic. 
Kdy? Poslední víkend v srpnu, a to 25. srpna. Těšit se můžete na sprinty 
na letištní dráze, bohatý program, vystoupení kapel, testovací jízdy, 

tombolu a soutěže pro děti i dospělé o zajímavé ceny. Dnem vás provede 
moderátor Jan Říha z pořadu Autosalon. Více informací na webu www.
volkswagenfest.cz nebo na Facebooku Volkswagen clubu. Budeme se těšit 
na všechny a uvidíme se na místě… (Pozvánka na str. 22)

Zveme Vás na intenzivní pětidenní pobyt s tradiční čínskou medicínou zaměřený na 
uvolnění mysli, péči o tělo a zlepšení pohyblivosti. Naši lektoři Vás seznámí s cvičením Qi 
Gong a s metodami tradiční čínské medicíny, které mohou pomoci Vám i Vašim blízkým 

při mnohých, často i každodenních, potížích.
Časový rozvrh: pondělí 16. 7. - 11:00 až pátek 20. 7. - 13:00

Místo konání: Townshend International School, Hradčany 1070, Hluboká nad Vltavou

Cena semináře: 8 900 Kč / 350 €
Cena 8 900 Kč (350 €) zahrnuje: ubytování a výuka v Townshend International School, 

plnou penzi, výuku, materiál k výuce (v pondělí se zahajuje obědem, v pátek se též končí 
obědem)

Cena 6 980 Kč (275 €) zahrnuje: výuku, materiál k výuce, plnou stravu (bez ubytování)

Lektoři: Koša Marian, Janouch Martin, Ing., Řezníček Martin, Ing.

Kontaktní osoba: Andrea Korseltová, akorseltová@tcminstitut.cz, 222 075 282
Veškeré informace a podrobný popis je na tomto odkazu:

https://www.tcminstitut.cz/

Pozvánka největší sraz Volkswagenů v republice

Pět dnů s tradiční čínskou medicínou 2018

Jsi řidič C+E, který zná každou silnici a hledáš další 
výzvu, ale na Balkán nebo do Ruska se ti nechce? 
Máš rád čerstvý vzduch a vůni dřeva? Chceš se 
naučit něco nového, ale přitom zůstat doma? Láká tě 
jízda se soupravou v terénu, která si žádá skutečného 
mistra volantu? 
Pak zavolej na číslo 724 336 525 nebo 603 180 331. 
Zajišťujeme přepravu dřeva z lesů v okolí Hluboké 
nad Vltavou a Vodňan do výrobních závodů v 
celé ČR a blízkém příhraničí. Nakládku i skládání 
pomocí hydraulické ruky tě naučíme. O víkendech 
budeš doma s rodinou a celou výplatu dostaneš v 
pevný termín na pásku a to včetně 100% diet.

Řidič + obsluha hydraulického 
nakládacího jeřábu
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FARNOST

Obnovení poutě k Rachačce

Mříže otevřou purkarecký kostel veřejnosti

Varhanní virtuóz rozezní hlubocké píšťaly

5. září ve 14 hodin - sraz u odbočky „Rachačka„ 
na cestě z Chlumu do Purkrarce

Od svého nástupu na Hlubokou mám kromě této farnosti na starosti také 
Hosín a Purkarec. Každou sobotu, kdy jsem jezdil do Purkarce, jsem si všiml 
záhadné odbočky Rachačka, ale dále jsem tuto věc nezkoumal, 
až do té chvíle, dokud se na mě několik lidí neobrátilo 
s otázkou, zda znám bývalé poutní místo Rachačka.

Zjistil jsem, že se tu nachází kaple sv.  Rozálie 
z druhé poloviny 17. stol. Kaple pak byla údajně 
v roce 1882 a později až po sametové revoluci 
opravena. Dozvěděl jsem se, že jméno tohoto 
poutního místo pochází od potoka Rachačka, 
který protéká lesy na sever od Hluboké. 
Tak, jak to mnohdy bývá, kapličky vznikaly 
v  návaznosti na určitou událost. Zde to zřejmě 
byla morová epidemii, která tu ve druhé polovině 
17. století řádila. Kaple má mít pramen a  v  minulých 
časech, před nástupem nacistů a  komunistů, sem údajně 
proudily davy poutníků. Malá a  prostá kaple se zvonicí, která si na nic 
nehraje, byla zasvěcena svaté Rozálii. Před severní stěnou vyvěrá pramen 
krytý v  přístřešku. Dřív nedaleko kaple bývala údajně i  jeskyně, dokonce 
s krápníkovou výzdobou. V Jižních Čechách mají jen Borovany u Bernartic 
kapli zasvěcenou této světici.

Sv. Rozálie se narodila začátkem 12. století na Sicílii (Itálie). Tatínek byl 
hrabětem Sinibald, strýc krále Viléma  I. Krásná Rozálie se stane dvorní 
dámou královny Markéty. Na takovém dvoře se dělo ledacos, ale Rozálie 
se zasnoubila s Ježíšem, pro kterého se rozhodla žít, což se tatínkovi příliš 

nezamlouvalo. Když má vstoupit do manželství, tajně zmizí 
hledat místo k  poustevnickému životu, až se na popud 

anděla usadila na Monte Pellegrino. Na této hoře, 
v jeskyni s výhledem na moře, obklopena stromy, 

keři a kaktusy prožívá asketický a mystický život 
poustevnice. Umírá na tomto místě kolem roku 
1166 a  kolem 1624 byl tu objeven její hrob. 
Po její smrti vypukla v  nedalekém Palermu 
morová epidemie. Když věřící začali vzývat 

sv. Rozálii epidemie se zázračně zastavila. To se 
pak v následujících staletích ještě opakovalo.
Její památka se slaví 4. září.

Stačilo padesát let, aby tradice kapličky sv.  Rozálie 
a s ní spojená místa propadla zapomenutí, ale tento rok tuto 

pěší pouť podnikneme a každý je zván, aby se v neděli 5. září dostavil na 
odbočku Rachačka, na cestě z Chlumce do Purkarce. Hledá se někdo, kdo 
má od kapličky klíče, abychom tam předem uklidili a  místo zkulturnili. 
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.

Jak je známo, jsem zastáncem zpřístupnění kostelů veřejnosti, a  to 
samozřejmě za předpokladu dodržení důstojnosti chrámu a  uchování 
smyslu jeho existence. Například kostel na Hluboké se v  letní sezóně 

otevírá denně od 11 do 16 hodin za pomoci brigádníků, jindy o víkendu. 
Mnoho lidí tuto příležitost využívá a viděl jsem v kostele některé místní, 
které se přijdou zastavit a nadechnout promodleného prostoru, zapálit si 
svíčku či napsat úmysl, za který se pak modlím při adoraci.

Od začátku svého působení v tomto regionu si říkám, že kostel v Purkarci 
by si také zasloužil otevření veřejnosti. Dlouho jsem váhal, zda k  tomu 
přistoupit. Nedávno jsme zkulturnili interiér. V současné době si farnost 
v této lokalitě nemůže dovolit brigádníky; ale jako možné řešení se ukázala 
mříž pod kůrem, která návštěvníky vpustí až do samotného kostela, aby se 
mohli pomodlit, zklidnit, rozjímat nebo jen tak nahlédnout na to, co nám 
zanechali naší předkové. Časem by pod kůrem měla vzniknout i výstava, 
o  jejíž podobě ještě přemýšlíme. Požádal jsem uměleckého kováře Jana 
Helíška ze Strašína o realizaci a naše město o finanční příspěvek, protože 
se tu také a asi zejména jedná o podporu turistické atraktivity místa, neboť 
je na vyhledávané trase Hluboká nad Vltavou – Týn nad Vltavou.

Díky dobrým lidem se Hluboká může opět těšit na varhanního virtuóza 
světové úrovně. Je to Pavel Svoboda, který v  sobotu 14.  července  2018 
v  19.00  hodin rozezní píšťaly kostelních varhan v  rámci 13. ročníku 
Jihočeského komorního hudebního festivalu. Varhaník Pavel Svoboda je 
laureátem významné soutěže Pražské jaro a  Bach-Wettbewerb Leipzig. 
Hudbě se začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, později studoval na Akademii 
múzických umění v  Prazel u  doc.  Jaroslava Tůmy. Své studium dovršil 
roční stáží na Universität der Künste v Berlíně u nizozemského varhaníka 
Leo van Doeselaara. Na magisterské studium navázal disertací, na které 
pracuje v rámci doktorátu HAMU v Praze.

Získal řadu ocenění. Po prvním roce studia varhan získal 1. cenu 
na Mezinárodní soutěži mladých varhaníků v  Opavě a  obdržel Cenu 
interpretace od Nadace Český hudební fond. Je nositelem 1. ceny 
a  titulu Laureáta z Mezinárodní interpretační soutěže Brno, druhé ceny 
z Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena a třetí ceny z mezinárodní 

soutěže v Německu, konané v rámci 36. ročníku Internationale Orgelwoche 
Korschenbroich. V roce 2013 se stal laureátem soutěže Pražské jaro, v roce 
2016 získal 2. cenu a titul Bachpreisträger v prestižní mezinárodní soutěži 
v Lipsku. Není divu, že takový virtuóz vystupuje jako sólista s orchestry, 
účinkuje na hudebních festivalech v  ČR i  v  zahraničí. V  minulém roce 
provedl recitály mimo jiné v  Německu, Francii, Polsku, Číně a  to na 
prestižních pódiích (Katedrála Marseille, Beijing Concert Hall atd.). Nyní 
připravuje projekt, jehož cílem je nastudovat a  veřejně uvést kompletní 
varhanní dílo Johanna Sebastiana Bacha.

Co dodat? Kdo nepřijde, promarní příležitost zakusit hudbu na světové 
úrovni. Proto zvu každého milovníka hudby na varhanní recitál v sobotu 
14. července v 19.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hluboké. 
Doporučné vstupné 150 Kč. Lístky lze zakoupit i přes CB system

Tomas van Zavrel, farář

obnovená 
P�ŠÍ POUŤ 
ke cti sv. Rozálie 

NA POUTNÍ MÍSTO RACHAČKA 
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ŠKOLA

Po několikaměsíčním plánování jsme se konečně vydali na cestu. Za zády 
padesát dva natěšených dětí plných očekávání…
Kolem čtvrté hodiny ráno přijíždíme do francouzského Calais a  čeká 
nás pasová kontrola. Děti si teprve teď uvědomují, že už nejsme doma 
a že s češtinou si nevystačí. Přes lehkou nervozitu ale všichni kontrolou 
procházejí bez problémů. O pár minut později se rozhlížíme na trajektu, 
někteří žáci se ocitají na moři poprvé v životě a každou chvíli se chtějí jít 
podívat na palubu, i když tam fouká studený vítr a ještě nezačalo ani svítat.
V  časných ranních hodinách se dostáváme do Canterbury, kde nás 
čeká celodenní program. Začínáme procházkou po malebných uličkách 
a děti si fotí naprosto všechno, od starých anglických domečků po sochu 
Geofreyho Chaucera. Kvůli němu jsme také tady. Po prohlídce města 
s místní průvodkyní se ocitáme v  interaktivním muzeu Canterburských 
povídek, kde se seznámíme s Chaucerovým dílem. K večeru se přesouváme 
do Oxfordu a  napětí v  autobuse roste, všichni jsou zvědaví, jaká bude 
„jejich anglická rodina“. Anglie a především Londýn a jeho okolí je velmi 
multikulturní oblastí. I my jsme byli ubytováni u černochů či Indů a mohli 
jsme tak poznat jejich každodenní život zblízka. Ukázalo se, že veškeré 
obavy našich žáků o to, zda se v angličtině domluví, byly zbytečné.
Druhý den věnujeme návštěvě Windsoru, městečku, kde se konala svatba 
prince Harryho a Meghan Markle. Po Windsoru nás provází průvodkyně 

Amanda, která mluví anglicky pomalu a zřetelně, aby děti dobře rozuměly. 
Poté se přesouváme zpět do Oxfordu a po obědě a nákupech se vydáváme 
na prohlídku Christ Church College  – zdejší jídelnu všichni známe 
z  filmů o  Harrym Potterovi. Prostory oxfordské univerzity jsou velmi 
rozlehlé a než si je projdeme, sotva stojíme na nohou a těšíme se na večeři 
v rodinách.
Na další den jistě děti jen tak nezapomenou. Jeden z nejsilnějších zážitků 
na ně čeká v areálu obrovského hradu Warwick. I když je hrad překrásný, 
v  jeho sklepení se ukrývá čirá hrůza – Warwick Dungeon. Místní herci 
provází žáky jednou temnou místností za druhou, dostáváme se před 
soud, na popravu, do mučírny i  do pitevny. Ze strašidelných historek 
mrazí a z neuvěřitelných efektů máme husí kůži, nebo… že by to strašení 
nebylo jenom jako? Hrad toho ale nabízí mnohem více, navštěvujeme 
rytířský turnaj mezi Lancastery a Yorky se zajímavým příběhem i souboji, 
děti se ztrácí v přírodním bludišti a sbírají razítka na stanovištích. Den ale 
ještě nekončí a přesouváme se do Stratfordu nad Avonou, Shakespearova 
rodného města. Při procházce s  průvodkyní vidíme jeho rodný dům, 
školu, kterou navštěvoval, i kostel, ve kterém je pohřben.
A to nejlepší nakonec, poslední den trávíme v Londýně. Musíme si trochu 
přivstat, protože program je nabitý. Rozloučíme se se svými rodinami 
a  vyrážíme směr Greenwich. První dojmy jsou skvělé  – panorama 
s  mrakodrapy i  krásný park u  Námořní akademie. Po chvíli čekání 
nastupujeme na loď a po řece Temži se přepravujeme do centra. Po cestě 
míjíme památky a zajímavosti moderních okrajových částí i ty stavby, které 
děti dosud znaly jenom z obrázků a učebnic angličtiny. Zhruba v jedenáct 
hodin vystupujeme u budov parlamentu a vydáváme se obdivovat hlavní 
památky Westminsteru  – Londýnské oko, Parlament, sídlo premiérky 
i Trafalgarské náměstí. Odpoledne se scházíme s naší průvodkyní Líbou, 
energickou a vtipnou dámou, která žije v Londýně už 40 let. Její čeština 
je ale téměř bezchybná a  lepší výklad bychom si snad ani nemohli přát. 
Cesta po památkách s ní a místním řidičem autobusu Bobbym trvá skoro 
4 hodiny. Večer zcela znaveni vyrážíme na cestu zpět do ČR.
Z výletu jsme si všichni, žáci i pedagogové, přivezli pěkné zážitky. I přes 
naše počáteční obavy byly děti vzorné a  my už přemýšlíme, kam je 
vezmeme příště.

Lenka Kudrnová a Magda Jíšková, 
vyučující angličtiny ZŠ Hluboká nad Vltavou

Z Hluboké do Oxfordu

25. 7. – 5. 10. 2018
62. HUDEBNÍ LÉTO HLUBOKÁ®

25. 7. – 5. 10. 2018
62. HUDEBNÍ LÉTO HLUBOKÁ®

tHe felloWsin Purple Time spirituál kvintet

beatles revival jiří korn a 4tet slovanské tancepro čtyřruční hru abba revival
předprodej: kulturní centrum panorama Hluboká n./Vlt. (& 774 457 269) | ajG Hluboká n./Vlt. (& 387 967 041) | music center v.o.s. České Budějovice (& 387 318 108)

www.ajg.cz www.sinfonie.cz

středa  20.00 h

25.7.
pátek    21.00 h

3.8.
čtvrtek    20.00 h

9.8.

sobota    20.00 h

25.8.
sobota    20.00 h

8.9.
sobota    20.00 h

15.9. pátek    19.00 h 5.10.

ben
ef

ič
ní k

once
rt

pr
o o

nk
olo

gic
ké

 od
dě

len
í v

 če
sk

ýc
h b

ud
ějo

vic
ích

Globus Dance Bend

Fo
to

: A
rc

hi
v 

šk
ol

y



www.hluboka.cz strana 19

100 LET 
REPUBLIKY

Ko
pi

e 
př

ev
za

ta
 z

 k
ro

ni
ky

 S
po

lk
u 

bý
va

lý
ch

 v
oj

ín
ů 

a 
je

jic
h 

m
an

že
le

k 
na

 H
lu

bo
ké

.



LETN
Í�K

IN
O

Nám
ěstí ČSLA Hluboká nad Vltavou

!!! v
s

t
u

P
 Z

d
a

R
M

a
 !!!

VLASTNÍ žIDLIČKY SEBOU • PŘI DEŠTI JE PROJEKCE PŘELOžENA DO KINA V KC PANORAMA
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V
s

T
U

P
N

é
�D

O
B

R
O

V
O

LN
é

!
sobota • 25. srpna 2018 • 20. 00hodin
B

E
A

T
LE

s
�R

E
V

IV
A

L
Sál Alšovy jihočeské galerie

Předprodej vstupenek KC Panorama

cenU vsTUpenKY U všech fiLMových předsTavenÍ si UrčUje disTribUTor!!!
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VSTUPENKY M
O

žNO
 RESERVO

VAT NEBO
 ZAKO

UPIT V PRACO
VNÍ DNY O

D 8. 00- 10. 00HO
DIN, NEBO

 1 HO
DINU PŘED ZAČÁTKEM

 PŘEDSTAVENÍ, JIž O
D 20. ČERVNA 2018!!!

RESERVO
VANÉ VSTUPENKY NUTNO

 VYZVEDNO
UT NEJPO

ZDěJI 30 M
INUT PŘED ZAČÁTKEM

 PŘEDSTAVENÍ, PO
TÉ BUDO

U UVO
LNěNY K PRO

DEJI!

19.
čtvRteK
19. 00hodin

USA– 2018                        fantasy/sci-fi/akční                         (155 minut)
Dolby Digital                                                                       přístupný od 12 let

AVENGERs:�INFINITY�WAR
Avengers musí riskovat úplně vše, aby porazili Thanose dřív, než zničí vesmír jednou provždy.
Hrají:ROBERT DOW

NEY
Jr., CHRIS EVANS, JOSH BROLIN, MARK RUFFALO ad.

Režie:ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO
                            (česKý dabing!!!)

20.
PáteK

19. 00hodin

USA– 2018                         sci-fi/dobrodružný                          (107 minut)
Dolby Digital                                                                                   přístupný

ANT-M
AN�A�W

AsP
Scott Lang musí znovu obléci zmenšovací oblek a začít bojovat po boku W

asp...
Hrají:PAUL RUDD, EVANGELINE LILLY, MICHAEL DOUGLAS, MICHELLE PFEIFFER ad.
Režie:PEYTON REED

                                                       (česKÉ titulKy!!!)

21.
sobota
19. 00hodin

USA– 2018                          kom
edie/hudební                           (121 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

MAMMA�MIA!�HERE�WE�GO�AGAIN
Pokračování příběhů tří otců, jedné ženy a jejich dcery.
Hrají: MERYL STREEP, COLIN FIRTH, AMANDA SEYFRIED, PIERCE BROSNAN ad.
Režie:OL PARKER

                                                             (česKÉ titulKy!!!)

27.
PáteK

19. 00hodin
USA – 1939

drama/dokument
Dolby Digital

přístupný
(67 minut)

K
R

IZ
E

Pohled na politické dění v roce 1938, 
jež vedly k okupaci Československa...

Hrají:JIŘÍ VOSKOVEC, JAN W
ERICH, EDVARD BENEŠ ad.

Režie:HANUŠ BURGER

26.
čtvRteK
21. 30hodin

ČR
– 2017                                      kom

edie                                       (83 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

ŠPU
N

TI�N
A�VO

DĚ
Rodiče chystají oslavu Zlaté svatby a pozvou všechny své děti, jejich partnerky-manželky...
Hrají:HYNEK ČERMÁK, ANNA POLÍVKOVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ, JIŘÍ LANGMAJER ad.
Režie:JIŘÍ CHLUMSKÝ
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9.�-�13.�července�2018
D

O
V

O
L
E

N
Á

15.
neděle

17. 00hodin

ČR
– 2018                           anim

ovaný/rodinný
                        (75 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

PAT�A�MAT�ZNOVU�V�AKCI
... dva koumáci vám předvedou co dovedou při práci opět vymyslet ...
Režie:MAREK BENEŠ

FILM
O
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V RÁM

CI O
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100.�VÝRO
ČÍ�O
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28.
sobota
21. 30hodin

ČR
– 2017               rom

antický/kom
edie/rodinný               (118 minut)

Dolby Stereo                                                                                   přístupný

Š
P

IN
D

L
Během týdenního pobytu na horách všechny zavalí lavina milostných příběhů...
Hrají:ANNA POLÍVKOVÁ, KATEŘINA KLAUSOVÁ, ANITA KRAUSOVÁ ad.
Režie:MILAN CIESLAR
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8.
StřEda
19. 00hodin

ČR
– 2018                                      kom

edie                                     (102 minut)
Dolby Digital                                                                                   přístupný

CHaTa Na PRODEJ
Rodina se schází na své chatě, aby se s ní důstojně rozloučila před jejím prodejem...
Hrají:IVANA CHÝLKOVÁ, JAN KAČER, DAVID VÁVRA, TEREZA VOŘÍŠKOVÁ ad.
Režie:TOMÁŠ PAVLÍČEK

17.
pátEK

19. 00hodin

USA– 2018                        akční/dobrodružný
                        (107 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

MiSSiON: iMPOSSiBLE –FaLLOUT
Mise se nezdařila a začíná závod s časem...
Hrají: TOM CRUISE, REBECCA FERGUSON, HENRY CAVILL, VANESSAKIRBY ad.
Režie:CHRISTOPHER McQUARRIE                                 (ČESKÉ titulKy!!!)

18.
Sobota
19. 00hodin

USA– 2018                          kom
edie/hudební                           (121 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

MaMMa Mia! HERE WE GO aGaiN
Pokračování příběhů tří otců, jedné ženy a jejich dcery.
Hrají: MERYL STREEP, COLIN FIRTH, AMANDA SEYFRIED, PIERCE BROSNAN ad.
Režie:OL PARKER

                                                             (ČESKÉ titulKy!!!)

31.
pátEK

19. 00hodin

ČR/SR
– 2018                                  thriller                                       (110 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

DŮVĚRNÝ NEPřÍTEL
Manželé se na rok stěhují do inteligentního domu - pohádka o bydlení se mění v noční můru...
Hrají:GABRIELA MARCINKOVÁ, VOJTĚCH DYK, ZUZANA PORUBJAKOVÁ ad.
Režie:KAREL JANÁK

24.
pátEK

19. 00hodin
ČR – 2018

dram
a

Dolby Digital
přístupný

(119 minut)

JaN
 PaLaCH

Příběh člověka, který chtěl probudit Český národ 
proti Sovětské okupaci v roce 1968...

Hrají:VIKTOR ZAVADIL, ZUZANA BYDŽOVSKÁ, 
JAN VONDRÁČEK ad.

Režie:ROBERT SEDLÁČEK

4.
Sobota
21. 00hodin

ČR
– 2018                            pohádka/kom

edie
                           (92 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

Č
E

R
TO

V
iN

Y
Když se v pekle uklízí a vyleje se kotel s hříšnou duší, tak musí čerti zpátky na svět...
Hrají:JAKUB PRACHAŘ, DOMINICK BENEDIKT, KAREL DOBRÝ ad.
Režie:ZDENĚK TROŠKA

FILM
O

VÉ PŘEDSTAVENÍ 
V RÁM

CI O
SLAV

100. VÝRO
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10.
pátEK

21. 00hodin

USA– 2008                          kom
edie/hudební                           (109 minut)

Dolby Digital                                                                                   přístupný

M
a

M
M

a
 M

ia
!

Kdo je vlastně ze tří uchazečů při svatbě dcery otcem…
 ???

Hrají: MERYL STREEP, COLIN FITRH, AMANDA SEYFRIED, PIERCE BROSNAN ad.
Režie:PHYLLIDA LLOYD

11.
Sobota
21. 00hodin

ČR
– 2018                              kom

edie/dram
a

                            (119 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

TÁ
TO

Va
 VO

LH
a

Matka a její dcera se vydávají po stopách otcových milenek s veteránem Volha GAZ 21.
Hrají:ELIŠKA BALZEROVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ, VILMA CIBULKOVÁ ad.
Režie:JIŘÍ VEJDĚLEK

D
ĚTSK

é Př
ED

STaV
EN

Í
5.

nEdělE
17. 00hodin

USA– 2018                         anim
ovaný/rodinný

                        (84 minut)
Dolby Digital                                                                                   přístupný

HOTEL TRaNSYLVÁNiE 3
Drákula a jeho doprovod si užívají dovolené na výletním parníku, kde se zblázní do kapitánky.
Režie:GENNDY TARTAKOVSKY                                        (ČESKý dabing!!!)

19.
nEdělE

17. 00hodin

USA– 2018                         anim
ovaný/rodinný

                      (118 minut)
Dolby Stereo                                                                                   přístupný

Ú
Ža

SŇ
Á

K
O

V
i 2

Rodinka superhrdinů je opět tady, aby zachránile celý svět před novým padouchem...
Režie:BRAD BIRD                                                               (ČESKý dabing!!!)

středa • 1.�srpna�2018 • 19. 00hodin
ČESK

O
-ČÍN

SK
Ý VEČER

Náměstí ČSLA Hluboká nad Vlt. – U KOSTELA • při dešti sál KC Panorama
pátek • 3.�srpna�2018 • 21. 00hodin
DEEP PU

RPLE REViVaL
Náměstí ČSLA Hluboká nad Vltavou • při dešti sál AJG
středa • 8.�srpna�2018 • 19. 00hodin
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KULTURA

Ve čtvrtek 28.  6. byly vernisáží slavnostně zahájeny dvě výstavy: Teodor 
Buzu / akvarelové prázdniny a  Ladislav Hodný / obrazy. Dílo Theodora 
Buzu je neodmyslitelně spjato se zcela zásadní výtvarnou technikou, kterou 
je akvarel. Tato technika je v jeho tvorbě natolik zásadní a upřímná, že se 
stává rozhodujícím článkem umělcova projevu a vyvolává v nás pocit úžasu. 
Oproti tomu umělec Ladislav Hodný se ve své profesionální výtvarné činnosti 
věnuje knižní vazbě, malbě, kresbě a volné grafice, kde pokračuje v rodinné 
tradici, započaté jeho otcem Ladislavem Hodným (1909-2000), který patřil 
k předním osobnostem našeho uměleckého knihařství.

Výstava je připravována v rámci projektu „Alšovka hostuje v Mariánské.“

TEODOR BUZU / AKVARELOVÉ PRÁZDNINY
Dílo Teodora Buzu je neodmyslitelně spjato se zcela zásadní výtvarnou 
technikou, kterou je akvarel. Pokud je toto řemeslo zvládnuto dokonale 
a  s  pokorou, jeho transparentní tóny pak vytvářejí nekonečné škály 
jemných odstínů a stupňů sytosti. Velmi snadno pak odhalíme umělcovu 
neupřímnost, zaváhání nebo samoúčelnost. V  případě tohoto autora 
však velmi rychle nabýváme dojmu, že jeho výpověď je nevšedně silná 
a  přítomná. Zmiňovaná technika je v  jeho tvorbě natolik zásadní 
a upřímná, že se stává rozhodujícím článkem umělcova projevu a vyvolává 
v nás tak pocit úžasu.

To, čím nás akvarely Teodora Buzu nejvíce oslovují, je právě proměnlivá 
barevná skvrna, která vytváří dojem osobitého prostoru a je schopna v nás 
evokovat hluboké osobní prožitky. Protiváhou k  tomuto spontánnímu 
gestu jsou naopak pevné (nepropustné) útvary budované na skryté 
geometrické konstrukci. Společně pak vytvářejí harmonické propojení, 
které hraje zcela zásadní roli v kompoziční skladbě.

Precizní řemeslné zpracování děl Teodora Buzu se samozřejmě neodráží 
jen v tvorbě akvarelů. Neméně zásadní jsou i malby olejovými a akrylovými 
barvami, které se spojují s  podstatně větším formátem, předkládají 
jednoznačněji řešený prostor, intuici přírody a  svébytnou světelnost. 
Neměli bychom opomenout ani jeho práci s  hedvábím, kde dochází 
k  utváření kontur a  nanášení barevné vrstvy specifickým způsobem, 
což vede k  tematickému posunu ve vnímání plochy. Zcela výjimečná je 
zároveň vytříbená schopnost použití barev v  jejich „neomšelé“ podobě. 
Autor je pak logicky označován za excelentního koloristu, jehož určujícím 
prvkem je emotivnost zobrazovaného a kouzlo nevyjádřitelného.

Kvalitu práce tohoto umělce dokazují mezinárodní ocenění na 
prestižních výtvarných soutěžích, či obdržení státního řádu „Comandor“. 
Je tedy zcela bez pochyby, že autorovy obrazy jsou plné citů, přesvědčivosti 
a mnohaletých profesních zkušeností a zasluhují si naši pozornost a úctu.

autor a kurátor výstavy – Miroslav Růžička, DiS.

LADISLAV HODNÝ / OBRAZY
Již od dětství bylo jeho velkým snem stát malířem, avšak plní přání svého 
otce a  stejně jako on se vyučí uměleckým knihařem. Toto nádherné 
řemeslo poté začíná logicky přesahovat právě do jeho osobité malby, které 
se doposud intenzivně věnuje.

Základem tvorby Ladislava Hodného jsou především velkoformátová 
abstraktní plátna, v nichž můžeme hledat skrytá poselství a nechat se unášet 
jejich estetikou a fascinující barevností. Jakoby se technika a nejrůznější 
motivy knižních vazeb zcela přirozeně promítaly do těchto velkých ploch. 
V jeho obrazech můžeme spatřovat inspiraci v přírodě, hudbě a radosti ze 
života, neboť jak on sám tvrdí, umění jej osvobozuje a nalézá v něm svůj 
soukromý duševní ráj naplněný velmi intenzivními pocity.

Pokud hovoříme o  umělecké tvorbě Ladislava Hodného, nesmíme 
samozřejmě opomenout jeho techniku a  přístup k  materiálu jako 
takovému. Na svých plátnech kombinuje nejrůznější typy vrstvení, 
záměrné krakelace, proškrabání a v neposlední řadě tolik typické zlacení. 
Opět je důležité zmínit jeho expresivní přístup k barvě. Ta však rozhodně 
nevyvolává lacinou dramatičnost, naopak je oslavou harmonie spojené 
s  autorovým osobním cítěním. Barvy a  prostupující tvary jsou tak 
základními nositeli myšlenky celého obrazu.

Na profesní dráhu malíře sice nastupuje později, o  to originálnější je 
pak jeho styl, který mu dovoluje zapsat se jako tvůrce našich národních 
hodnot. Dokladem toho je značné množství realizovaných výstav 
a zastoupení ve sbírkách umění u nás i v zahraničí.

autor a kurátor výstavy – Miroslav Růžička, DiS.
místo konání: Galerie Mariánská, Pražská třída 1, České Budějovice

konání výstav: 29. 6.–30. 9. 2018 / út – pá 10:00 – 17:00 hod. / so – ne 
12:00 – 17:00 hod.

facebook: https://www.facebook.com/alsova.galerie

Od 23.  června budou na výstavě nazvané Hony a  lovy… jaké to 
bylo v  Národním zemědělském muzeu Ohrada k  vidění reprodukce 
historických fotografií s tematikou myslivosti.

Díky fotografiím pořízeným do roku 1918 si návštěvníci mohou 
představit a  zkoumat vývoj kultury myslivosti a  organizaci lovů, ať už 
je to dobové oblečení nebo způsob vystupování dle postavení v  tehdejší 
společnosti. „Výstava historických fotografií honů a lovů bude zajímavým 
oživením letošních Národních mysliveckých slavností. Přinese nejen 
srovnání se současností, mnohým také určitě připomene zážitky 
z myslivosti, které zůstávají napříč dobou stále stejně silné,“ říká ředitel 
Národního zemědělského muzea Ohrada Jiří Houdek.

Fotografie na výstavu zapůjčil Pavel Scheufler, český historik fotografie, 
muzeolog, publicista a fotograf, který se v současné době věnuje především 
fotografii na území Rakouska-Uherska do roku 1918. Rozsáhlou sbírku 
historických fotografií založil už jeho dědeček ve 20. letech 20. století.

TEODOR BUZU / AKVARELOVÉ PRÁZDNINY
LADISLAV HODNÝ / OBRAZY

Hony a lovy na historických fotografiích na zámku Ohrada

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace 
zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména 
tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, 
potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova 
a  kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní 
výstavní budovy v  Praze také další čtyři pobočky  – Čáslav, zámek 
Kačina, zámek Ohrada, Valtice. Muzeum lesnictví, myslivosti 
a  rybářství Ohrada je nejstarším loveckým muzeem v  Evropě. První 
muzejní sbírky loveckých trofejí a  vycpanin zde byly umístěny již 
v roce 1842. Unikátem je Sallačova sbírka několika set exponátů paroží 
a  souroží. Barokní zámek Ohrada nabízí také působivé interiéry, 
zejména hodovní sál vyzdobený barokními loveckými motivy 
a  nábytkem z  paroží. Každý rok připravuje muzeum několik výstav 
tematicky souvisejících se zaměřením pobočky.

Více na www.nzm.cz




